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GRUDZIEŃ w ECS

12/2018

Już za chwilę święta! Podczas MIKOŁAJEK W ECS wspólnie przygotujemy bombki, łańcuchy i upominki dla najbliższych. Za prezent też może posłużyć najnowsza
biografia Jacka Kuronia, jednego z twórców niepodległej Polski. Będzie można
zdobyć wpis autorek, bo planujemy trójmiejską premierę. W grudniu tradycyjnie
nie zapominamy o historycznych rocznicach – na spacery ścieżkami wspomnień
zabiorą nas uczestnicy i świadkowie Grudnia ’70 oraz stanu wojennego. Zachęcamy też do udziału w kilku wydarzeniach – spotkaniach dyskusyjnych, wykładzie, konferencjach. Będziemy pisać listy w sprawie obrończyń praw człowieka.
A dla uczniów mamy specjalne warsztaty NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI.
ŻYCZYMY DOBREGO ŚWIĄTECZNEGO CZASU!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI
wystawa czasowa

/ EKSPOZYCJA

termin | do 3 lutego 2019, codziennie w godz. 10–18
miejsce | ECS, Galeria Trap (antresola)
wstęp | wolny
Wzruszająca, mądra, doskonała, zaskakująca,
momentami smutna, ale i pełna powodów do
dumy – mówili goście wernisażu. Eksponaty
pochodzą z 25 polskich instytucji muzealnych
i prywatnych kolekcji, także z archiwum ECS.
Klamrą wystawy z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości są dwie wolności,
z 1918 i 1989 roku. Każdy z eksponowanych przedmiotów
opowiada wielkie, małe historie, z których tkamy naszą historię.
Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

/ WARSZTATY EDUKACYJNE

termin | do 3 lutego 2019, poniedziałek, środa – piątek, od godz. 9
czas trwania | do 1,5 godziny zegarowej
dla kogo | uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (grupy)
miejsce | ECS, wystawa czasowa + sala warsztatowa
wstęp | wolny + rejestracja → ecs.gda.pl/Formularz
Specjalna edycja warsztatów edukacyjnych! Realizujemy je w przestrzeni wystawy NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI. Będziemy rozmawiać o wspólnocie narodowej, naszej historii, symbolach oraz powinnościach, które wynikają z faktu, że
wszystkich nas łączy wspólna tradycja.

MIKOŁAJKI W ECS

termin | 2 grudnia, niedziela, godz. 12–15
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Zapraszamy całe rodziny! Otwieramy fabrykę ozdób świątecznych
i krainę gier planszowych. Na ściance selfie będzie można pstryknąć
bożonarodzeniowe zdjęcie. A wszystko przy muzyce na żywo!
organizatorzy | ECS, Trefl, Instytut Gier i Zabaw

NIE ZAPOMNIJ O POLSCE

spacer kuratorski
termin | 2 grudnia, 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
Frank Sinatra, Henry Fonda, członkowie ABBY, ale i setki tysięcy anonimowych osób manifestowały sprzeciw wobec polityki PRL. Oni oraz
Polacy na emigracji będą bohaterami spaceru, bo ich wsparcie materialne, rzeczowe oraz moralne w niemałym stopniu przyczyniło się do
zwycięstwa Solidarności. W roli przewodnika Jerzy Klimczak z Działu
Archiwum i Organizacji Wystaw ECS.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

JACEK

| spotkanie autorskie

termin | 5 grudnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + rejestracja →
www.bit.ly/2OMhyNF
lub tel. 22 555 54 55

Trójmiejska premiera biografii Jacka Kuronia – jednego z twórców niepodległej Polski, który ma swoje
miejsce na wystawie stałej ECS, gdzie eksponatem
stało się jego biurko. Anna Bikont i Helena Łuczywo, autorki książki pt. „Jacek”, opowiedzą o tej wyjątkowo barwnej i szlachetnej postaci.
organizatorzy | Wydawnictwo Agora,
Wydawnictwo Czarne, ECS

PLANSZOGRANIE
termin | 6 grudnia, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

W mikołajkowe popołudnie zagrajcie w planszówki.
Zabierzcie rodziny i przyjaciół!
organizatorzy | Trefl, ECS

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI

termin | 6 grudnia, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Czy faszyzm to stale odradzająca się tendencja, czy może wytwór nowoczes-nej demokracji? Wykład KRYZYS DEMOKRACJI I PROBLEM „WIECZNEGO
FASZYZMU” wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Kowalska, filozofka i tłumaczka
z Uniwersytetu w Białymstoku.

EDWARD ABRAMOWSKI.

OD SOLIDARNOŚCI DO SPÓŁDZIELCZOŚCI

konferencja
termin | 7–8 grudnia, piątek – sobota
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Zapraszamy na konferencję z okazji 150 rocznicy urodzin Edwarda Abramowskiego (1868–1918), filozofa, psychologa, socjologa, jednego z ojców polskiej
spółdzielczości.
organizatorzy | ECS i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, portal Machina Myśli i czasopismo „Praktyka Teoretyczna”

GALA NAGRODY
BURSZTYNOWEGO MIECZYKA

termin | 8 grudnia, sobota, godz. 18–21
miejsce | ECS, audytorium + wystawa stała
wstęp | zaproszenia

Już po raz 24 Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego
otrzymają organizacje pozarządowe działające na Pomorzu.
nominowani → bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PRAW
CZŁOWIEKA
termin | 9 grudnia, niedziela, godz. 10–17
miejsce | ECS, ogród zimowy + sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

/ MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY
INTERNATIONAL

Dołącz do ludzi dobrej woli z całego świata, którzy mobilizują się do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. W tym roku piszemy listy
w obronie kobiet z 10 krajów oraz społeczności.
Poznajcie historie bohaterek tegorocznego maratonu → maraton.amnesty.org.pl

/ ŻYWA BIBLIOTEKA

W żywej bibliotece nie wypożycza się książek, ale prawdziwe opowieści ludzi.
Dzięki temu można poznać i lepiej zrozumieć osoby reprezentujące różne grupy
wyznaniowe, narodowe czy mniejszości seksualne.

ECS
HISTORIA
termin | 11 grudnia, wtorek, godz. 18

| spotkanie autorskie

miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Narodziny opozycji w 1976 roku i powstanie drugiego obiegu wydawniczego przełamały monopol władz na informację. Dzięki temu możliwa była
zmiana i wybuch rewolucji Solidarności. Zapraszamy na spotkanie pod hasłem OPOZYCJA, POWIELACZ, REWOLUCJA. Wśród gości: dr Jakub Kufel,
dr Jan Oleszek i dr Tomasz Kozłowski, autorzy książek, które na nowo ukazały
strategie walki z komunizmem.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

MIĘDZY SZCZECINEM A GDAŃSKIEM
– WSPÓLNE LOSY STOCZNI, WSPÓLNE
DZIEDZICTWO? | konferencja

termin | 12–13 grudnia, środa – czwartek
miejsce | Szczecin, hotel Vulcan (ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a)
wstęp | wolny

Stocznia Gdańska i Stocznia Szczecińska, a zarazem cały przemysł stoczniowy
na Wybrzeżu, to ważne miejsca pamięci Polaków i Europejczyków – znaczone
robotniczymi protestami i powstaniem wolnych, niezależnych związków zawodowych, ale i historiami ludzi oraz rodzin.
organizatorzy | ECS, Instytut Pamięci Narodowej

ŚLADAMI DWÓCH POLSKICH
GRUDNIÓW | zwiedzanie subiektywne

termin | 16 grudnia, niedziela, od godz. 11
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl/dwagrudnie

Ścieżkami wspomnień po wystawie stałej ECS będą oprowadzać uczestnicy
oraz świadkowie Grudnia ’70 i stanu wojennego, m.in. Maria Duffek-Bartoszewska – scenografka i projektantka, Janusz Jachnicki – przewodniczący
NSZZ „Solidarność” pracowników łączności oraz Giedymin Jabłoński – bursztynnik, złotnik i fotograf, w latach 1980–81 szef Działu Informacji Wizualnej
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Spacery będą się rozpoczynać co godzinę.
Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / Zbiory ECS

BUDYNEK

7 dni w tygodniu | 10–18

WYSTAWA STAŁA
poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynna

UWAGA! Budynek ECS będzie zamknięty
24–26 grudnia i 1 stycznia

5 KOLĘDOWANIE W ECS

termin | 12 stycznia 2019, sobota, godz. 18
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny + rezerwacja online → rozpocznie się 3 stycznia
To już w ECS tradycja. Śpiewamy, gramy i opowiadamy historie,
na które w pogoni codziennego życia brakuje czasu. Zapraszamy
całe rodziny!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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