
CO WZMACNIA I OSŁABIA DZIŚ 
UNIĘ EUROPEJSKĄ? | dyskusja
termin | 2 listopada 2015, poniedziałek, godz. 18.00 
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku

sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Marek Prawda, socjolog i dyplomata, były ambasador Polski w Szwecji 
i Niemczech, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej to bohater 
kolejnego SALONU IM. ARAMA RYBICKIEGO. Tematem przewodnim 
będą wyzwania stojące przed Unią Europejską. Spotkanie poprowadzi 
Grzegorz Grzelak.

Bohaterami listopada w ECS są – książka, debata i Stocznia Gdańska. Przed nami 
spotkania z bohaterami nagrody AMBASADOR NOWEJ EUROPY. Zapraszamy do 
rozmowy o wyzwaniach stojących przed Unią Europejską i Kościołem w Polsce. 
Poszukamy złotego środka, czyli tego, co jest między buntem a obojętnością. 
Stoczni Gdańskiej dedykujemy album fotografii i przegląd filmowy. A młodzieży – 
FORUM MŁODYCH.
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CZY KOŚCIÓŁ PRZETRWA? | debata
termin | 14 listopada 2015, sobota, godz. 16.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku, 

audytorium + sala wystaw czasowych
wstęp | wolny, po wcześniejszej rezerwacji 

miejsc → od 2 listopada | ecs.gda.pl

Zaproszenie do dyskusji o Kościele w Polsce po 50 latach od zakoń-
czenia Soboru Watykańskiego II przyjęli: abp Henryk Muszyński – bi-
blista, arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej, były prymas Pol-
ski, Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny „Więzi”, członek zarządu 
Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Zuzanna Radzik – teolożka, stała 
współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego” oraz Błażej Strzel-
czyk – redaktor wydania internetowego „Tygodnika Powszechnego” 
i dziennikarz działu „Wiara”.
Spotkanie będzie się składać z dwóch części: wykładów gości i dysku-
sji w grupach. W roli moderatorów: Basil Kerski – dyrektor ECS i ks. 
Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk twórczych archidiece-
zji gdańskiej.

organizatorzy | Fundacja Centrum św. Jacka, związana ze środowi-
skiem gdańskich dominikanów, Europejskie Centrum Solidarności

fot. Zenon Mirota

HAVEL. ZEMSTA BEZSILNYCH
spotkanie autorskie
termin | 3 listopada 2015, wtorek, godz. 18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku

biblioteka
wstęp | wolny
„Havel. Zemsta bezsilnych” Aleksandra Kaczo-
rowskiego to zwycięzca tegorocznej edycji 
nagrody AMBASADOR NOWEJ EUROPY. 
Biografia jednego z najważniejszych polityków 
europejskich ostatnich dziesięcioleci, słynnego 
dysydenta, pisarza i dramaturga, ostatniego 
prezydenta Czechosłowacji i pierwszego pre-
zydenta Republiki Czeskiej, to także pretekst 
do opowiedzenia historii Europy Środko-
wo-Wschodniej. Spotkanie poprowadzi Łu-
kasz Wojtusik, dziennikarz TOK FM.
organizatorzy | ECS, Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego we Wrocławiu

KLUB OBCOKRAJOWCA | bezpłatne lekcje języka polskiego
termin | od 9 listopada 2015, w każdy poniedziałek, godz. 17.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku, biblioteka
wstęp | wolny

Cotygodniowe lekcje języka polskiego dla mieszkających w Trójmie-
ście obcokrajowców – które są również pretekstem do dyskusji o naj-
nowszej kulturze i literaturze polskiej – prowadzą studenci polonistyki 
działający w kole Młodych Dydaktyków Uniwersytetu Gdańskiego.

WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI I ICH OBROŃCY 
wernisaż wystawy
termin | 14 listopada 2015, sobota, godz. 12.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku, ogród zimowy
wstęp | wolny

Na ekspozycję składają się: dokumentacja udostępniona przez adwokatów, 
obrońców członków Solidarności oskarżanych w procesach politycznych 
w okresie PRL: Jacka Taylora, Romę Orlikowską-Wrońską i Annę Bogucką-
-Skowrońską, oraz fotografie i archiwalia ze zbiorów ECS. Wystawę przygo-
towano z okazji jubileuszu 70 lat Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Ekspozycja będzie czynna do 18 listopada 2015.

Proces Władysława Frasyniuka, przewodniczącego Regionalnego Komitetu Strajkowego 
na Dolnym Śląsku, Wrocław, 18–19 listopada 1982
autor nieznany | Europejskie Centrum Solidarności

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



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
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STOCZNIA JAKA BYŁA | promocja albumu
termin | 17 listopada 2015, wtorek, godz. 18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku

galeria pod antresolą
wstęp | wolny 

Od początku lat 50. Zenon Mirota jako etatowy fotograf stoczniowy 
dokumentował życie codzienne zakładu i jego pracę. Fotografował też 

w swym czasie wolnym, a zdjęcia te uwidoczniły jego artystyczny ta-
lent. – Kocham tę stocznię – mówi Zenon Mirota. – Tam się wychowa-
łem. To było moje życie.

W promocji albumu „Stocznia jaka była. Stocznia Gdańska powstanie –
– rozwój – upadek” oprócz autora wezmą udział również inni twórcy 
publikacji: Zbigniew Szczypiński – autor idei albumu i tekstu wpro-

wadzającego oraz Leszek Biernacki – autor opracowania graficznego, 
a także Piotr Soyka, prezes REMONTOWA HOLDING SA, partnera 
wy-dawniczego publikacji. Prowadzenie: kustosz Grażyna Goszczyńska, 

opiekun kolekcji fotografii ECS.
Podczas spotkania będzie można nabyć album w promocyjnej cenie: 50 zł.

    Do 7 grudnia w ECS obejrzeć można wystawę – STOCZNIA WEDŁUG 
MIROTY. Wstęp wolny. Zapraszamy.

organizatorzy | Europejskie Centrum Solidarności
REMONTOWA HOLDING SA 

ABCHAZJA | spotkanie autorskie
termin | 24 listopada 2015, wtorek, godz. 18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku

biblioteka
wstęp | wolny

To literacki reportaż wieńczący kaukaską trylogię 
Wojciecha Góreckiego. Osobista opowieść autora, 

który „doskonale łączy powściągliwość analizy socjo-
logiczno-historycznej z potoczystą narracją, wspartą 
zmysłem obserwacji i ciekawością wybitnego reportera. 
To jednocześnie książka przygodowa i hymn pochwalny 
na cześć odchodzącego w zaświaty klasycznego dzienni-
karstwa, które wszystko musi zobaczyć na własne oczy” 
– entuzjastycznie recenzował publikację Marcin Meller,
historyk, dziennikarz i podróżnik.
Spotkanie poprowadzi Łukasz Wojtusik, dziennikarz TOK FM.

organizatorzy | ECS, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

STOCZNIA MOVIE | przegląd filmów
termin | 26–27 listopada 2015, czwartek – piątek, godz. 17.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku, audytorium
wstęp | wolny

Po raz pierwszy w ECS zaprezentujemy filmy związane ze Stocznią 
Gdańską – dokumentalne i fabularne. W programie też spotkania 
z twórcami i filmoznawcami. A na afiszu m.in. „Narodziny statku” (1961) 
i kultowi „Robotnicy '80” (1980). 

współpraca | Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej 
Uniwersytetu Gdańskiego

MIĘDZY BUNTEM A OBOJĘTNOŚCIĄ | debata
termin | 28 listopada 2015, sobota, godz. 18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku, audytorium
wstęp | wolny

„Nie prosimy o nic – sięgamy po wszystko” – głosi hasło z anonimowej 
i niedatowanej broszury, manifestu Związku Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej. Jego idee stały się punktem wyjścia dla cyklu dyskusji 
o problemach współczesności. Zaproszenie do debaty przyjęli: prof.
Karol Modzelewski – historyk, działacz opozycji w okresie PRL, Maciej
Drygas – dokumentalista, reżyser, scenarzysta i producent filmowy,
Konrad Piasecki – historyk i dziennikarz, Tomasz Lipiński – muzyk
rockowy. Debatę poprowadzi ks. Krzysztof Niedałtowski.

organizatorzy | Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego
Muzeum II Wojny Światowej
Europejskie Centrum Solidarności

MY CHCEMY SOLIDARNOŚCI!
termin | 20 listopada 2015, piątek, godz. 10.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
wstęp | dla zarejestrowanych uczniów i nauczycieli 

szkół ponadgimnazjalnych
rejestracja | do 13 listopada → ecs.gda.pl

FORUM MŁODYCH to konferencja co roku skupiająca na debacie 
400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Pomorza. Program po raz 
pierwszy stworzyli sami młodzi ludzie, którzy od wiosny pracowali nad 
kształtem i realizacją wydarzenia. Dyskutować będą m.in. o: solidarno-
ści w świętowaniu, hejcie, inności, biednych i bogatych oraz o tym, co 
nas powstrzymuje przed wzajemnym wsparciem. Zaproszenie do debaty 
przyjęło wielu gości, m.in. uczestnicy życia publicznego, naukowcy i twórcy.

FORUM MŁODYCH realizowane jest od 2007 roku.

fot. Zenon Mirota


