
 

 

 

Gdańsk, 24 marca 2022 r.  
 

Solidarni z Białorusią / Solidarni z Ukrainą: 25-27 marca 2022 
 

Dzień Wolności (Dzień Woli) to białoruskie święto, nieuznawane przez reżimowy rząd 

Aleksandra Łukaszenki, które jednoczy białoruską opozycję na całym świecie, także 

w Gdańsku. Święto przypada 25 marca i upamiętnia powstanie w 1918 roku niezależnego 

państwa – Białoruskiej Republiki Ludowej.  

 

Po barbarzyńskiej napaści Putina na Ukrainę, nie może być innego przesłania święta 

Białorusinek i Białorusinów, niż solidarność z narodem ukraińskim, walczącym z tym samym 

wrogiem – postsowieckim imperium.  

Żywie Biełaruś! Sława Ukrainie! 

 

PROGRAM WYDARZEŃ | wstęp wolny 
 

25/03/2022 piątek, 17.00  

DZIEŃ WOLI 

uroczyste złożenie kwiatów na mogiłach białoruskich działaczy niepodległościowych 

/ Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 2 
 

26/03/2022 sobota, 15.30  

COROCZNE SPOTKANIE SPOŁECZNOŚCI BIAŁORUSKIEJ TRÓJMIASTA  

Jan Łucewicz (pseudonim: Janka Kupała) był pisarzem, dramaturgiem, współtwórcą 

współczesnego języka białoruskiego, a także autorem wielu tłumaczeń literatury polskiej.  

/ pomnik Janki Kupały, ul. Kupały, Gdańsk Żabianka 

 

ŻYWIE BIEŁARUŚ! SŁAWA UKRAINIE! | koncert 

18.00  

Koncert dedykowany jest wszystkim Białorusinkom i  Białorusinom, którzy pokojowo 

demonstrują w obronie swoich praw i  wolności - szczególnie tym, którzy są więzieni, bici   

i prześladowani oraz bohatersko walczą w obronie swojej ojczyzny.  

Wstęp wolny, ale zachęcamy do zbiórki na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców z 

Ukrainy.  

Wystąpią: Maina Walenis, Ukraina (sopran), Margarita Lewczuk, Białoruś (sopran), Dasza 

Moroz, Białoruś (fortepian) 

/ Ratusz Staromiejski, Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35 
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27/03/2022 niedziela, 13.00  

ZA WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ | solidarnościowy marsz  i wiec antywojenny 

Dzień Woli jest dowodem na to, że nadchodzi nowy etap walki o wolność i demokrację. Od 

wielu lat społeczność białoruska w Gdańsku demonstruje w pokojowym marszu swoją 

suwerenność i  pragnienie wolnego, niezależnego i demokratycznego państwa. Po wyborach 

sfałszowanych przez reżim Łukaszenki, tradycyjnym miejscem spotkań społeczności 

,białoruskiej w Gdańsku jest fontanna Neptuna przy Długim Targu. Stamtąd wyruszy 

pokojowy marsz pod hasłem ZA WASZĄ  i  NASZĄ WOLNOŚĆ, w którym ramię w ramię 

przejdą na plac Solidarności Białorusini, Ukraińcy i  Polacy, wspierający te społeczeństwa w 

ich walce o wolność. 

/ trasa: Fontanna Neptuna, Długi Targ – pomnik Poległych Stoczniowców 1970, plac 

Solidarności 

 

16.00  

WOLNA BIAŁORUŚ, WOLNA UKRAINA, WOLNA EUROPA | debata 

Podczas debaty wrócimy do 1918 roku, ale zastanowimy się też nad genezą pojęcia Europa 

Środkowo-Wschodnia. Postaramy się odpowiedzieć na pytania – dlaczego Władimir Putin 

mówi o domniemanej denazyfikacji Ukrainy, dlaczego tak trudno w XXI wieku być 

suwerennym państwem? Oddamy też hołd ofiarom reżimów w Białorusi i ofiarom wojny w 

Ukrainie. 

WPROWADZENIE: Basil Kerski, dyrektor ECS 

PANELIŚCI 

- ks. Wiaczasłau Barok, białoruski opozycjonista mieszkający w Polsce  

- prof. dr hab. Andrzej Chwalba, historyk, wykładowca, Uniwersytet Jagielloński  

- dr hab. Helena Głogowska, białorutenistka, prezeska Białoruskiego Towarzystwa 

Kulturalnego „Chatka”  

- dr hab. Marta Koval, prof. UG, amerykanistka, członkini Związku Ukraińców w Polsce 

- Andrej Kuciła, białoruski reżyser filmowy 

MODERACJA: Kacper Dziekan, ekspert ds. wschodnich, ECS 

/ Europejskie Centrum Solidarności, audytorium, pl. Solidarności 1 

 

18.00  

GDY KWIATY NIE MILCZĄ | film | reż. Andrej Kuciła 

Projekcja dokumentu, scen. i reż. Andrej Kuciła, produkcja Belsat TV, Solidarity Zone (2021), 

czas trwania: 70 min. 

Wybory na Białorusi w 2020 roku zostały sfałszowane, co wywołało powstanie ludowe, 

jakiego ten kraj nigdy wcześniej nie widział. Pokojowe protesty spotkały się z okrutną 

przemocą ze strony milicji, ale protestujący nie wycofali się, żądając od prezydenta Łukaszenki 
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rezygnacji po 27 latach żelaznych rządów. Wywołało to kolejną rundę jeszcze bardziej 

brutalnych represji. Film opowiada o zwykłych białoruskich kobietach i ich rodzinach, które 

decydują się zaryzykować wszystko, aby wziąć udział w protestach. Rozumiejąc, że nadzieja 

nie może umrzeć. 

/ Europejskie Centrum Solidarności, audytorium, pl. Solidarności 1 

 

ORGANIZATORZY  

Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”  

Europejskie Centrum Solidarności  

Miasto Gdańsk  

Nadbałtyckie Centrum Kultury  

PARTNER  

Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu 

 

Pełen program |  www.ecs.gda.pl/zawolnosc 

 

Kontakt dla mediów:  

Kacper Dziekan 

tel.: 502 345 193 

e-mail: k.dziekan@ecs.gda.pl 

http://www.ecs.gda.pl/zawolnosc

