
PREMIERA FILMU + DEBATA
KOBIETA BEZ PRZESTRZENI
termin | 8 września 2015, wtorek, godz. 18.00
miejsce | ECS, audytorium (parter)
wstęp | wolny

Dlaczego w polskiej polityce jest więcej mężczyzn niż kobiet? 
Jak to się dzieje, że w zarządach i radach nadzorczych spółek 
zasiadają głównie mężczyźni? Z jakiej przyczyny ponad 80 proc. 

tytułów profesorskich należy do mężczyzn? – choć kobiety sta-
nowią 51,6 proc. obywateli naszego kraju.

– Staramy się dotrzeć do źródeł problemu. Analizujemy przy-
czyny i skutki – mówi Grzegorz Karbowski, reżyser dokumentu. 

– Dostarczamy dowodów na to, że brak znaczącej reprezenta-
cji kobiet w najważniejszych przestrzeniach życia społecznego 

przysparza strat nam wszystkim, także nastawionym antyfemi-
nistycznie mężczyznom.
Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla De-

mokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

WYSTAWA STAŁA ECS
SIEDEM DNI W TYGODNIU | godz. 10–20
cen biletów i listy certyfikowanych przewodników szukaj 
na: ecs.gda.pl

DEBATA
O CO PREZYDENT 
PYTA W REFERENDUM?
termin | 2 września 2015, środa, godz. 18.00
miejsce | ECS, audytorium (parter)
wstęp | wolny

O tym, jak okręgi jednomandatowe mogłyby wpłynąć na skład 
Sejmu i czy warto odebrać partiom politycznym finansowanie 
z budżetu państwa – toczyć się będzie otwarta dyskusja, aby-
śmy podczas referendum 6 września mogli świadomie oddać 
głos. Debatę poprowadzi Magdalena Błędowska, redaktorka na-
czelna „Dziennika Opinii Krytyki Politycznej”.

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 

We wrześniu wiele będziemy debatować – o okręgach jednomandato-
wych i finansowaniu partii z budżetu (przed referendum), o kobietach 
w przestrzeni publicznej, o relacjach polsko-rosyjskich, o kulturze, te-

atrze i wyzwaniach stojących przed Unią Europejską. Zachęcamy też do 
namysłu nad wolnością słowa, przed nami Tydzień Zakazanych Książek 
i Blog Forum Gdańsk. I jak to we wrześniu – wracamy do szkoły!
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DEBATA
AKADEMIA SOLIDARNOŚCI 
termin | 10 września, czwartek, godz. 18.00 
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro) 
język | angielski
wstęp | wolny

16 młodych dziennikarzy, działaczy społecznych, publicystów 
i blogerów z sześciu krajów – wybranych z grupy 500 chętnych 
– przyjedzie na tydzień do ECS, aby kształcić się w AKADEMII 
SOLIDARNOŚCI. Ten międzynarodowy projekt już od 11 lat in-
spiruje i wspiera w rozwoju młode elity intelektualne Europy. 
Zapraszamy na debatę w ECS o wpływie małego ruchu granicz-
nego między obwodem kaliningradzkim a województwami po-
morskim i warmińsko-mazurskim na relacje polsko-rosyjskie. 
Do rozmowy zaprosiliśmy: Jerzego Bahra – byłego ambasadora 
RP w Rosji, Annę Kieturakis – specjalistkę ds. współpracy z Europą 
Wschodnią gdańskiego magistratu oraz Miłosza Zielińskiego – 
specjalistę z Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Druga debata odbędzie się następnego dnia  
w Instytucie AmberKant w Kaliningradzie. 



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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DEBATA
TEATR JEST NASZ. 
250 LAT TEATRU PUBLICZNEGO 
– CO DALEJ?
termin | 21 września 2015, poniedziałek, godz. 14.00
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Do otwartej debaty o teatrze zaprosiliśmy m.in. minister kultury 
Małgorzatę Omilanowską, socjologa prof. Tomasza Szlendaka, 
reżysera teatralnego Pawła Łysaka i krytyka teatralnego Jacka 
Wakara. Przedpołudniowe warsztaty środowiskowe będą próbą 
zbudowania zespołu, który zaproponuje rozwiązania systemowe 
zmierzające do powstania ustawy teatralnej. 
organizatorzy | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ECS oraz inicjaty-
wa społeczna Teatr Jest Nasz

SALON MŁODOPOLSKI 
IM. ARAMA RYBICKIEGO
termin | 21 września 2015, poniedziałek, godz. 18.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)
wstęp | wolny

O wyzwaniach stających przed Unią Europejską z Markiem 
Prawdą, socjologiem i dyplomatą, byłym ambasadorem Polski 
w Szwecji i Niemczech, stałym przedstawicielem RP przy Unii 
Europejskiej, rozmawiać będzie Grzegorz Grzelak.

TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK
termin | 21–26 września 2015, poniedziałek – sobota 
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Akcja realizowana jest od 1982 roku z inicjatywy Ameryka-
nów. To temat aktualny dla Polaków – przez lata działania cen-
zury twórcy nie mogli swobodnie wyrażać myśli, zabraniano 

wznawiania niektórych dzieł, ogromną liczbę książek wycofano 
z bibliotek i zniszczono, a niepokornych twórców inwigilowano 
i szykanowano. Zajrzyj do biblioteki w ECS, poznasz m.in. tajne 

dokumenty cenzury, dowiesz się, na których autorów był „zapis”, 
a kto publikował w drugim obiegu. Na tropicieli zakazanych ksią-

żek czekają nagrody, jeśli tylko uporają się z cenzorskim quizem!
informacje | ecs.gda.pl

POKAZ FILMU
NIEPAMIĘĆ
termin | 24 września 2015, czwartek, godz. 19.00
miejsce | ECS, audytorium (parter)
bilet | 10 zł, do nabycia w kasie 

All About Freedom Festival zaprasza na pokaz filmu Piotra 
Brożka. Film dokumentuje problem pamięci o czasach chłopów 
pańszczyźnianych z perspektywy dwójki bohaterów: Magdale-

ny – wywodzącej się ze wsi i Franciszka – z pochodzenia arysto-
kraty, z zawodu artysty malarza.

BLOG FORUM GDAŃSK
termin | 26–27 września 2015, sobota – niedziela 
miejsce | ECS
wstęp | impreza zamknięta

Ponad 200 blogerów z całej Polski i goście specjalni spoza 
kraju, najlepsi twórcy Internetu, już po raz szósty spotkają się 
w Gdańsku. Organizatorem przedsięwzięcia jest miasto Gdańsk.
informacje | blogforumgdansk.pl

WRACAMY DO SZKOŁY

Warsztaty historyczne i obywatelskie, pakiety edukacyjne, pro-
jekty obywatelskie, oferta dla wycieczek szkolnych… Zaprasza-
my. W ECS historia nie jest nudna. Recenzję wystawiła nam 
Zuza: „Dowiedziałam się tu w dwie godziny więcej niż przez 
dwanaście lat nauki”.
zapraszamy | ecs.gda.pl/Edukacja

PROMOCJA KSIĄŻKI
BUNT. STRAJKI W TRÓJMIEŚCIE. 
SIERPIEŃ 1980 
termin | 11 września 2015, piątek, godz. 18.30
miejsce | ECS, Sala Jana Pawła II (I piętro)
wstęp | wolny

Bohaterem wieczoru będzie pierwsza monografia Sierpnia ’80 
– „Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980”, autorstwa Anny 

Machcewicz, najnowsze wydawnictwo ECS. Udział w spotkaniu 
potwierdzili m.in. historycy i dawni opozycjoniści – Aleksander 
Hall i Andrzej Paczkowski.

BAŁTYCKIE FORUM KULTURY
termin | 15–18 września 2015
miejsce | ECS + Ośrodek Kultury Morskiej 

+ Nadbałtyckie Centrum Kultury
wstęp | rejestracja uczestników (do 6 września: 
mkidn.gov.pl)

To główne przedsięwzięcie polskiej prezydencji w Radzie 
Państw Morza Bałtyckiego, której jednym z priorytetów jest 
„Kreatywność!”. W programie m.in. konferencja ministrów kul-

tury państw Morza Bałtyckiego, warsztaty, prezentacje regio-
nalnych projektów z sektora kultury i panele dyskusyjne. Do 

spotkania ministrów w tym formacie dojdzie po raz pierwszy od 
2008 roku.

organizator | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


