Rekrutacja do projektu Skarb Solidarności
„Solidarność” była największą polską rewolucją. Sensu tego, co się wtedy stało, należy
szukać głębiej niż w polityce czy gospodarce. Należy go szukać w sile ludzkiego ducha. To
tam kryje się prawdziwy skarb solidarności. Chcemy go odnaleźć i przedstawić światu.
Dołącz do wyjątkowej grupy – odkryj Skarb Solidarności i pokaż go światu.
Projekt jest skierowany do ambitnych studentów, doktorantów i osób pracujących. Szukamy
10 osób.
Przebieg projektu:







seminaria z ekspertami (marzec-maj 2014)
spotkania ze świadkami „Solidarności” (maj 2014)
seminarium wyjazdowe - opracowanie koncepcji podręcznika „Solidarność krok po
kroku” (29-31 sierpnia 2014)
objazd po miejscach związanych z „Solidarnością” i spotkania z jej twórcami (22-29
września 2014)
spotkania z polskimi politykami (w wybranym przez uczestników terminie)
międzynarodowa konferencja w Parlamencie Europejskim (maj 2015)

Program spotkań:
13 marca – Debata otwierająca: Skarb solidarności – prof. Zdzisław Krasnodębski, prof.
Ireneusz Krzemiński, dr Mateusz Fałkowski, dr Paweł Kuczyński, dr Michał Łuczewski
15 marca – Istota solidarności – prof. Zbigniew Stawrowski, dr Michał Łuczewski
22 marca – Duchowe korzenie solidarności – prof. Jacek Kopciński, prof. Czesław Porębski,
dr Sebastian Duda
12 kwietnia – Polskie doświadczenie solidarności – dr Elżbieta Ciżewska, dr Dariusz Gawin,
10 maja – Transformacyjna siła solidarności – dr Paweł Rojek, dr Marek Rymsza
20 maja – Spotkania ze świadkami
26 i 27 maja – Spotkania z ekspertami – prof. Andrea Bartoli (Seton Hall University), prof.
Daniel Philpott (University of Notre Dame, USA)
3 czerwca – Solidarność: Idea dla świata

Aby dołączyć do programu:





CV z listem motywacyjnym oraz krótką wypowiedź na temat Co zrobić, by solidarność
trwała? (do 300 słów) prosimy wysłać na adres: solidarnosc@centrumjp2.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego.
Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 5 marca.
Na wszystkie pytania dotyczące Skarbu Solidarności odpowie dr Elżbieta Ciżewska
(ecizewska@centrumjp2.pl), koordynator projektu

Więcej na www.centrumjp2.pl
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