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Gdańsk, 24 maja 2022 r.  

 

ECS zaprasza w podróż przez historię Ukrainy. Wykłady od 26 maja 
 

Europejskie Centrum Solidarności po dwóch latach wznawia cykl spotkań pod tytułem ECS 

HISTORIA. Przed nami sześć wykładów o dziejach Ukrainy. Pierwszy z nich wygłosi w czwartek, 26 

maja, o godz. 18.00 w bibliotece ECS (1 piętro) dr Ludmiła Rybczenko z Kijowa. Jego tematem będzie 

POGRANICZE.  

 

– Wojna sprawiła, że wiemy o Ukrainie więcej, wielu z nas osobiście poznało uchodźców, niektórzy 

sięgnęli po książki ukraińskich autorów, nie zmienia to jednak faktu, że historia naszego wschodniego 

sąsiada jest polskiemu odbiorcy znana pozornie – mówi Kacper Dziekan z Działu Projektów 

Obywatelskich ECS, ekspert ds. wschodnich. – Fascynujące bogactwo różnorodności ukraińskiej historii 

zasługuje na szersze przedstawienie. W ramach cyklu ECS HISTORIA. UKRAINA zaprezentujemy 

zarówno kluczowe, jak i mniej znane wątki historyczne państwa nad Dnieprem. Mówić będziemy o 

różnorodności kulturowej, specyfice regionów, dążeniach niepodległościowych czy naszych stosunkach 

sąsiedzkich.  

/ Program cyklu ECS HISTORIA. UKRAINA: 

26/05/2022 

POGRANICZE. PODRÓŻ PRZEZ HISTORIĘ UKRAINY 

wykład 1 | dr Ludmiła Rybczenko 

Zastępczyni dyrektora ds. naukowych Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej w 

Kijowie. Muzealniczka z wieloletnim stażem. Autorka licznych publikacji naukowych i edukacyjnych. 

Uczestniczka wielu projektów międzynarodowych. 

30/06/2022 

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA UKRAINY 

wykład 2 | dr Magdalena Lachowicz 

Adiunkt w Zakładzie Studiów Wschodnich Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pamięci i polityki tożsamościowej w 

zakresie kreowania pamięci kulturowej w Europie Wschodniej. Bada także zagadnienia związane z 

rozwojem trzeciego sektora w Federacji Rosyjskiej, społeczeństwa obywatelskiego oraz roli projektów 

alternatywnej kultury i sztuki w ruchach protestacyjnych w Białorusi i Ukrainie. Autorka licznych 

publikacji naukowych podejmujących problematykę rozmaitych aspektów związanych z 

funkcjonowaniem państw oraz narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Członkini Grupy badawczej 

nad równością, równouprawnieniem i (re)integracją. 

 

Kolejne wykłady z cyklu ECS HISTORIA. UKRAINA odbędą się już po wakacjach 2022 - 8.09, 29.09, 

6.10 i 20.10.  

Kontakt dla mediów:  
Grażyna Pilarczyk 
tel.: 510 091 545,  
e-mail: g.pilarczyk@ecs.gda.pl, biuroprasowe@ecs.gda.pl 

https://ecs.gda.pl/title,POGRANICZE__PODROZ_PRZEZ_HISTORIE_UKRAINY_%7C_wyklad_1,pid,9,oid,61,cid,1944.html
https://ecs.gda.pl/title,ROZNORODNOSC_KULTUROWA_UKRAINY_%7C_wyklad_2,pid,9,oid,61,cid,1945.html
mailto:g.pilarczyk@ecs.gda.pl
mailto:biuroprasowe@ecs.gda.pl

