
WYSTAWA STAŁA ECS | 7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–18 
ceny biletów i lista certyfikowanych przewodników | ecs.gda.pl

WYDZIAŁ ZABAW | 7 DNI W TYGODNIU
zmieniamy się dla Was | ecs.gda.pl

ADMINSTRATEGIA
dyskusja
termin | 2 lutego, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny 
Jeśli zarządzasz w sektorze publicznym – szkole, szpitalu, 
instytucji kultury, administracji samorządowej lub rządowej 
– to spotkanie jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się m.in. jak 
usprawnić swoje działania. 

PLANSZOGRANIE 
W ECS
termin | 2 lutego, czwartek, godz. 16–19
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Lubicie zdrową rywalizację? Polecamy planszogranie w ECS! 
Zaproście rodziny i znajomych, bo planszówki to doskonała okazja 
do wspólnej zabawy i integracji. Na długiej liście dostępnych gier 
m.in. EGO, Mistakos i Santiago. 
organizatorzy | firma TREFL, ECS

W lutym u nas moc atrakcji: dwa wykłady, poplenerowa wystawa prac 
studenckich ze stocznią w tle oraz spacer kuratorski – opowiemy o tym, 
jak powstawała nasza wystawa stała. Będziemy też rozmawiać o lokal-
nej kulturze i relacjach polsko-rumuńskich. Mamy propozycję dla mło-
dych naukowców – konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską. 

Najmłodszych wraz z opiekunami zapraszamy na wyprawę do labiryntu 
emocji, a wszystkich – bez względu na wiek – na planszogranie. Podczas 
konferencji i warsztatów w ECS spotkają się przedstawiciele samorzą-
dów uczniowskich z całej Polski oraz trójmiejscy aktywiści i pracownicy 

sektora publicznego. Zapraszamy do środka.
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SPACER KURATORSKI 
PO WYSTAWIE STAŁEJ
termin | 5 lutego, niedziela, godz. 12
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), 
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilet: 15 zł/os. (grupo-
wy normalny) lub 11 zł/os. (grupowy ulgowy)
Co było pierwsze: budynek czy wystawa? Czy Tablice 
21 Postulatów, wpisane na listę programu UNE-
SCO „Pamięć Świata”, i stoczniowa suwnica są ory-
ginalne, a może to repliki? Jak milicyjny star znalazł 
się na drugim piętrze budynku? – to tylko niektóre 
pytania nurtujące zwiedzających. Odpowie na nie 
Paweł Golak, wicedyrektor instytucji, który czuwał 
nad powstawaniem wystawy stałej ECS. 

RUMUN GONI ZA HAPPY ENDEM 
spotkanie autorskie
termin | 9 lutego, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
„Rumun goni za happy endem” to wielowątkowa 
opowieść o Polsce i Rumunii – oraz próbującej 
je dogonić Mołdawii. O swoich doświadczeniach 
opowie autor książki Bogumił Luft, dziennikarz, 
publicysta i dyplomata, ambasador RP w Rumunii 
i Mołdawii.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SPOTKANIA 
Z NAUKĄ
termin | 2 lutego, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Wykład na temat „W poszukiwaniu 
tożsamości? Mock – dokumentalne 
meandry pamięci” wygłosi Katarzyna 
Figat, reżyser dźwięku i filmoznawca, 
wykładowca na Wydziale Reżyserii 
Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie.

STOCZNIA 2
wernisaż wystawy
termin | 3 lutego, piątek, godz. 17
miejsce | ECS, Galeria Mesa 
(Museum Store, parter) 
wstęp | wolny
Eksponowane na wystawie prace 
są efektem dwóch stoczniowych 
plenerów artystycznych, zorga-
nizowanych w 2015 i 2016 roku 
dla studentów kilku uczelni 
plastycznych w Polsce. Prace 
inspirowane terenami posto-
czniowymi oraz archiwaliami 
ECS będzie można oglądać 
do 22 lutego. 

Fot. Magdalena Staręga / Archiwum ECS
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KULTURALNY 
KLUB 
OBCOKRAJOWCA
termin | 14, 28 lutego, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
O życiu teatralnym w Gdańsku oraz 
Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie 
będą rozmawiać nowi mieszkańcy Trójmiasta.

II METROPOLITALNE 
FORUM KULTURY
termin | 17 lutego, piątek, godz. 10–16
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + REJESTRACJA → ecs.gda.pl
Czy biblioteki mogą stanowić lokalne centra kultury? 
Zapraszamy do dyskusji i na warsztaty. 
organizator | Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

GDAŃSKIE WYKŁADY 
SOLIDARNOŚCI
termin | 21 lutego, wtorek, godz. 17

miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Wykład wygłosi prof. Andrzej Rychard – dyrektor 
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, który m.in. bada 
procesy transformacji ustrojowej, zmiany społeczne 

oraz dziedzictwo doświadczenia Solidarności. 

DLA MŁODYCH 
NAUKOWCÓW

Jesteś autorem pracy magisterskiej lub doktorskiej 
na temat historii Solidarności, opozycji wobec komu-
nizmu i dyktatury lub idei społecznej solidarności? 
– zgłoś swoją kandydaturę w konkursie organizowa-
nym przez ECS. Najlepsze prace zostaną opubliko-
wane, a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe. 

szczegóły | dr Przemysław Ruchlewski, 
tel.: 58 772 40 56, e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl

wydawca | ECS
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      
      /ecsgdansk
      /ecsgdansk
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SOLID(AR)NA FERAJNA
warsztaty dla rodzin
termin | 12 lutego, niedziela, godz. 11
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), 
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy 
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + 
REZERWACJA → ecs.gda.pl/Formularz
Zabierzemy Was do labiryntu emocji. Poznacie 
uczucia, które towarzyszą nam każdego dnia. Po-
bawimy się w artystów i spróbujemy pokazać na-
sze nastroje poprzez sztukę. Do udziału w warsz-
tatach zapraszamy dzieci wraz z opiekunami. 

II KONFERENCJA 
SAMORZĄDÓW 
UCZNIOWSKICH
termin | 13 lutego, poniedziałek, godz. 10
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny + 
REJESTRACJA → ecs.gda.pl/edukacja
Będziemy rozmawiać o możliwościach 
i sposobach działania na rzecz uczniów 
i szkoły. Do udziału w konferencji zapra-
szamy nauczycieli i uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z całej 
Polski. 

DYSKUSYJNY 
KLUB KSIĄŻKI 
NON-FICTION

termin | 22 lutego, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)

zapisy do klubu | Magdalena Jedlicka, 
e-mail: m.jedlicka@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 73

Klubowicze będą rozmawiać o książce 
„Angole” autorstwa Ewy Winnickiej. To nie 

tylko opowieść o Polakach mieszkających 
w Wielkiej Brytanii, ale także portret współ-

czesnego brytyjskiego społeczeństwa. 

WARSZTATY 
REPORTERSKIE

rekrutacja
Lubisz obserwować innych ludzi i wydarzenia, 

masz otwarty umysł, a do tego lekkie pióro? – ta 
propozycja jest dla Ciebie! Zapraszamy na warsz-

taty reporterskie pod hasłem „Najważniejszy czło-
wiek, najważniejsza historia dla Ciebie”. Zajęcia 

poprowadzi Włodzimierz Nowak – pisarz, reporter 
„Gazety Wyborczej”.

czas trwania | marzec – wrzesień
szczegóły | ecs.gda.pl/biblioteka

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS


