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KWIECIEŃ w ECS

04/2017

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Pod hasłem wolność i równość zapraszamy w kwietniu do ECS. Zaczynamy od
dzieciaków – zwiedzą wystawę stałą ECS i poznają historię polskiej drogi do
wolności, a podczas warsztatów plastycznych zaprojektują wymarzone podwórko. Oferta dla dorosłych – opowiemy o wyjątkowych archiwaliach ECS, będziemy analizować filozofię ks. Józefa Tischnera i idee Tadeusza Mazowieckiego,
podejmiemy też dyskusję o prawach człowieka w 40 rocznicę powołania Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wielbicielom kultury i sztuki polecamy seminarium na temat kultury ludowej. A na koniec zachęcamy wszystkich – do
spotkania na temat polityki równościowej w polskich miastach, wykładu o aktywności kobiet, które być może mogą zmienić kształt polskiej rzeczywistości,
i planszogrania, bez względu na wiek.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

WYDZIAŁ ZABAW

w weekendy do akcji wkraczają animatorki,
rodzice mogą w tym czasie zwiedzać wystawę albo pić kawę
szczegóły | ecs.gda.pl/Wydzial_Zabaw

MAPA NASZEGO PODWÓRKA

dla dzieci
termin | 1 kwietnia, sobota, godz. 11.00–12.30
wiek | dla dzieci w wieku 5–8 lat
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 2 (III piętro)
wstęp | wolny + zapisy → e-mail: b.rief@ecs.gda.pl, tel.: 517 368 094
Za pomocą kredek, farb, nożyczek… przygotujemy projekt wymarzonego podwórka, a wszystko pod czujną opieką Marii Dek, ilustratorki
książek dla najmłodszych.

WYSPA SKARBÓW

spacer kuratorski po wystawie stałej
termin | 2 kwietnia, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilety: 25 zł/os. (normalny) lub 20 zł/os. (ulgowy)
Pocztówka Anny Walentynowicz z obozu internowania, znaleziona na
wysypisku śmieci, plakaty do filmu „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy
z różnych stron świata i sweter, w którym Lech Wałęsa podpisywał Porozumienie Gdańskie – o wyjątkowych zbiorach ECS opowie Monika
Krzencessa-Ropiak, historyk, archiwista, romanista, kierownik działu
Archiwum i Organizacji Wystaw.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

AGCA NIE BYŁ SAM

spotkanie autorskie
termin | 5 kwietnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Bohaterką wieczoru będzie książka „Agca nie był sam. Wokół udziału
komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II”,
autorstwa Andrzeja Grajewskiego i Michała Skwary.

PLANSZOGRANIE

termin | 6 kwietnia, czwartek, godz. 16–19
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Mijają lata, a planszówki wciąż na topie – od tradycyjnych po rozbudowane gry strategiczne. W ECS gramy zawsze w pierwszy czwartek
miesiąca. Dołączcie do nas. Partnerem cyklu jest firma TREFL.

3 GDAŃSK
MARATON

termin | 9 kwietnia, godz. 9–13
Dwie ekipy ECS pobiegną
w sztafecie maratońskiej.
Kibicujcie naszym!
Sprawdźcie trasę, maratończycy
będą biec również przez ECS:
gdanskmaraton.pl
Fot. Leonard Szmaglik / Zbiory ECS

SOLID(AR)NA
FERAJNA

dla rodzin
termin | 9 kwietnia, niedziela, godz. 11
wiek | dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina
+ REZERWACJA → ecs.gda.pl/Formularz
Wolność to ważna sprawa – zwiedzając
wystawę stałą, zastanowimy się
nad tym, jak wolność chronić
oraz czy prawa i obowiązki są potrzebne.
Będą też niespodzianki plastyczne.

DNI TISCHNEROWSKIE
W GDAŃSKU

termin | 9–10 kwietnia
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny
Zapraszamy na spotkanie z filozofią ks. Józefa Tischnera. Tematem
przewodnim tegorocznej edycji będzie INNOŚĆ – zarówno w kontekście codziennych relacji z drugim człowiekiem, jak i wykluczeń, biedy
i niesprawiedliwości. Zapraszamy m.in. na pokaz filmu dokumentalnego
o ks. Tischnerze oraz dwie debaty.
program → ecs.gda.pl/dni-tischnerowskie

O RÓWNOŚCI KOBIET
I MĘŻCZYZN W ŻYCIU LOKALNYM

konferencja
termin | 11 kwietnia, wtorek, godz. 9.00–16.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny
Tematem spotkania będzie polityka równościowa w polskich miastach.
W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele władz oraz aktywiści.
organizatorzy | Grupa ds. Równości Płci Związku Miast Bałtyckich i miasto
Gdańsk reprezentowane przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW
Polska.

GDAŃSKU, FILOZOFUJ!

termin | 12 kwietnia, środa, godz. 17
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Czym jest tożsamość osobowa? – odpowiedzi poszukamy wraz z gośćmi
debaty współorganizowanej z magazynem „Filozofuj”.

PRZESILENIE. NOWA
KULTURA POLITYCZNA

debata
termin | 18 kwietnia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Emocje polityczne i współczesna radykalizacja politycznej kultury
będą tematem debaty wokół najnowszej publikacji ECS, książki „Przesilenie. Nowa kultura polityczna” pod red. dr. Jacka Kołtana.

LUDOWA HISTORIA POLSKI

seminarium
termin | 19 kwietnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
W drugiej odsłonie cyklu podejmiemy temat polskiej kultury i sztuki ludowej we współczesnych jej odsłonach i rozumieniu. Naszym gościem
będzie dr Daniel Rycharski, artysta wizualny i aktywista, laureat Paszportu Polityki w dziedzinie sztuki wizualne.

LESZEK SOBOCKI
ZNAKI PROSTE

termin | 21 kwietnia, piątek, godz. 12
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
wstęp | wolny
Wystawa malarstwa i grafiki. Prezentowane na wystawie prace Leszka
Sobockiego to komentarz artysty do rzeczywistości Polski lat 60., 70.
i 80. Nie jest to jednak wyłącznie konstatacja o charakterze politycznym. Warto zobaczyć! Wystawa potrwa do 10 września.

SALON MŁODOPOLSKI
IM. ARAMA RYBICKIEGO

termin | 24 kwietnia, poniedziałek, godz. 19
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Spotkanie wokół książki Aleksandra Halla „Architekt wolnej
Polski”. O świecie idei i wartości Tadeusza Mazowieckiego –
działacza opozycji, ostatniego premiera PRL i pierwszego
premiera III Rzeczypospolitej – rozmawiać będą: Jacek Ambroziak, Aleksander Hall, Lech Parell, Jacek Taylor i Henryk
Woźniakowski.

CZY PROTESTY KOBIET
ZMIENIĄ SYTUACJĘ
W POLSCE?

termin | 27 kwietnia, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Marsze, demonstracje, protesty – jak aktywne działania polskich kobiet mogą wpłynąć na sytuację społeczną i polityczną w Polsce? Wykład wygłosi prof. Ewa Graczyk, literaturoznawczyni i działaczka społeczna. To kolejna odsłona cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA

debata
termin | 27 kwietnia, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
W 40 rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela –
drugiej największej organizacji opozycyjnej powstałej przed Sierpniem ’80 –
zapraszamy na debatę z udziałem dawnych uczestników ROPCiO.
Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / Zbiory ECS
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Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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