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Coraz bliżej wakacje… ogłaszamy więc zapisy na warsztaty dla dzieci
LATO W STOCZNI. A tymczasem zapraszamy małych i nieco większych
na DZIEŃ DZIECKA W ECS i warsztaty filmów animowanych. Z dorosłymi będziemy też dyskutować o sprawach ważnych – zagrożeniach, jakie niesie nacjonalizm, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych oraz
sytuacji kobiet po 1989 roku. Spacer kuratorski poprowadzimy ścieżką
pierwszych w powojennej historii częściowo wolnych wyborów. Mamy
też zaproszenie na dwie wystawy czasowe. A w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE propozycje dla społeczników i aktywnych mieszkańców Trójmiasta, m.in. klub rodzica, warsztaty dla imigrantów i doradztwo dla organizacji pozarządowych. Do zobaczenia!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

DZIEŃ DZIECKA
W ECS

termin | 1 czerwca, piątek, godz. 12–16
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
wstęp | 5 zł/os.
Nauczymy się wiązać węzły marynarskie, zaplatając bransoletki ze
sznurka, na papierowych talerzykach narysujemy autoportrety, stworzymy pocztówki i ozdobimy balony.

Z PODZIEMIA
DO PARLAMENTU

termin | 3 czerwca, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 25 zł/os. (bilet normalny) lub
20 zł/os. (bilet ulgowy) + rezerwacja → ecs.gda.pl
Stawka była ogromna, a poruszenie wielkie! 35 proc. miejsc w tzw. Sejmie kontraktowym i 100 proc. w Senacie dostępnych było dla solidarnościowych kandydatów. Pierwsze w powojennej historii częściowo
wolne wybory wyznaczono na 4 czerwca 1989 roku. Na spacer kuratorski tropami solidarnościowych kandydatów, którzy zaznaczyli swoje
ślady na wystawie stałej ECS, zaprasza Adam Cherek – współtwórca
wystawy i znawca plakatów wyborczych z 1989 roku.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

termin | 6–10 czerwca, środa – niedziela
miejsce | ECS, audytorium, sala wystaw czasowych
wstęp | bilety: 15 zł (normalny), 10 zł (ulgowy)
i 60 zł (karnet) → kasy ECS
To jedyny na świecie festiwal filmów o środowisku pracy, ludzkiej
aktywności, sposobach na przetrwanie w różnych środowiskach i sytuacjach, pasjach twórczych. Szesnasta edycja rozbudowuje formułę i wprowadza dodatkowy konkurs polskich krótkich filmów fabularnych.
organizator | Stowarzyszenie Edukacji Filmowej

PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 7 czerwca, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Czekamy z masą gier planszowych, w menu m.in. EGO, KOLEJKA,
SANTIAGO, ZWIERZAKI CUDAKI, MISTAKOS i gry z serii DR KNIZIA
POLECA.
organizatorzy | ECS, firma TREFL

DZIEŃ NA RZECZ
GODNOŚCI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

termin | 11 czerwca,
poniedziałek, godz. 15
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny
Uczyć tolerancji poprzez sztukę – to cel
spotkania w ECS. W programie spektakl,
pokazy taneczne i występy młodych artystów.
organizator | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku

KOBIETY W POLSCE
PO 1989 ROKU

termin | 13 czerwca, środa, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Wykład z cyklu POLKA NIEPODLEGŁA wygłosi Sylwia Chutnik, kulturoznawczyni, feministka, działaczka społeczna i pisarka, laureatka Paszportu „Polityki” w kategorii literatura za rok
2008, trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej „Nike”.
organizator | Fundacja Przestrzenie Dialogu

ZOOM
NA WOLNOŚĆ

warsztaty animacji poklatkowej
termin | 15–17 czerwca, piątek – niedziela
miejsce | ECS, sala 3.35 (3 piętro)
uczestnicy | dzieci w wieku 9–13 lat
wstęp | wolny + zapisy do 13 czerwca
→ Magdalena Fryze-Seroka
e-mail: m.fryze@ecs.gda.pl
Motywem przewodnim warsztatów będą sylwetki nietuzinkowych ludzi: podróżników,
odkrywców i aktywistów. Film przygotowany przez dzieci pokażemy na dużym ekranie
podczas ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL
w ECS (20–28 października 2018).
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

DIALOGI DOMINIKAŃSKIE | debata

termin | 23 czerwca, sobota, godz. 16
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + rejestracja → ecs.gda.pl

Siódmej edycji przyświeca hasło NACJONALIZM A EWANGELIA. Aleksandra Hnatiuk, Krzysztof Czyżewski, Jan M.
Piskorski oraz o. Maciej Roszkowski OP będą rozmawiać
o chrześcijańskiej wizji patriotyzmu i o zagrożeniach, jakie niesie nacjonalizm. Wspólnie z publicznością zastanowią się również nad budowaniem tożsamości narodowej
bez nienawiści do innych narodów oraz nad relacjami
pomiędzy religią a współczesnym pojęciem narodu.
organizatorzy | Fundacja Centrum św. Jacka, ECS

WYSTAWY CZASOWE
KU WOLNOŚCI

termin | do 24 czerwca
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
wstęp | wolny
Ekspozycja retrospektywna artysty rzeźbiarza Stanisława Gierady, pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, autora m.in. pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.

PAPIER

termin | do 31 października
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny
Papierowa rewolucja – wolne słowo odciśnięte na papierze –
okazała się skutecznym narzędziem pokojowej walki o ideały
wolności, solidarności i prawa człowieka. Sierpień ’80 wydał
Porozumienia Sierpniowe, które zmieniły bieg najnowszej historii
Europy. W stanie wojennym znów przeciwko czołgom wytoczono
papierową amunicję, wierząc w zwycięstwo. Na wystawie eksponowane są papierowe archiwalia i fotografie z zasobów ECS.
Fot. Janusz Uklejewski / Zbiory ECS

LATO W STOCZNI

| zapisy
termin | 25 czerwca – 13 lipca, poniedziałek – piątek
uczestnicy | dzieci w wieku 6–12 lat, grupy zorganizowane
godziny | 9.00–10.30, 11.00–12.30
wstęp | REZERWACJA + 8 zł/os. → ecs.gda.pl/Formularz
Dzieciaki! Razem odkryjemy stocznię, będziemy projektować oraz poznamy gry i zabawy podwórkowe.

MIEJSCE | ECS, 3 PIĘTRO

MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA
INTERNATIONAL PARENT’S CLUB

termin | 7, 14, 21 czerwca, godz. 10.30–13.00
28 czerwca, godz. 17.30–19.30
wstęp | wolny
język | angielski
Spotkania integracyjne rodziców Polaków i obcokrajowców.
organizator | Małgorzata Ferenc-Malinowska

PODWIECZOREK SPOŁECZNIKÓW

termin | 14 czerwca, czwartek, godz. 17.30
wstęp | wolny
To okazja do podzielenia się pomysłami i refleksjami.

RADA IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK

dyżur
termin | 15 czerwca, piątek, godz. 16–18
wstęp | wolny
Konsultacje dla mieszkańców Gdańska oraz imigrantów.

DRAW THE LINE

termin | 23 czerwca, sobota, godz. 10
wstęp | wolny + zapisy → drawtheline.gdansk@gmail.com
język | angielski
Celem warsztatu jest wsparcie migrantek w przezwyciężeniu uprzedzeń związanych ze społecznymi rolami płci, m.in. poprzez poznanie
metod zapobiegania przemocy seksualnej i molestowania. Projekt
został nagrodzony w ramach konkursu grantowego Fem Fund 2018.

DORADZTWO DLA NGO

księgowo-finansowe → każdy poniedziałek, godz. 15–17
prawne → każdy wtorek, godz. 15–17
przedsiębiorczości społecznej → każda środa, godz. 15–17
merytoryczne → każdy czwartek, godz. 16–18
zapisy | e-mail: sc@ecs.gda.pl
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wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
ecs.gda.pl
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