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MARZEC w ECS

03/2017

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Kulturalnie nam się jawi marzec – film, muzyka, książka i wiele gości, m.in.
Agnieszka Holland, Allan Starski i Robert Więckiewicz. Zapraszamy na drugą edycję projektu WEDŁUG WAJDY…, projekt ten w ubiegłym roku został nominowany do nagrody w plebiscycie Pomorskie Sztormy, w kategorii Kultura. Wraz z aktorami, przyjaciółmi i współpracownikami Andrzeja Wajdy będziemy wspominać
jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Zaplanowaliśmy też rozmowę
o życiu i twórczości muzyków zespołu Republika, a dla wielbicieli historii i socjologii: wykład na temat społeczeństwa obywatelskiego i seminarium o ludowej
historii Polski. W marcu będziemy też spacerować po wystawie stałej szlakiem
filmowym, rozmawiać o turystyce na Pomorzu, a rodziny zapraszamy na warsztaty i planszogranie.
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

PLANSZOGRANIE W ECS

termin | 2 marca, czwartek, godz. 16–19
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Kostki, pionki, karty w ruch! Jeśli lubicie rywalizację i dobrą zabawę – dołączcie do nas. W każdy pierwszy czwartek miesiąca
w ogrodzie zimowym gramy w planszówki – dla dużych, małych,
średnich, rodzin i przyjaciół.
organizatorzy | ECS, Trefl

GDAŃSKU, FILOZOFUJ!
termin | 2 marca, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych?
– zapraszamy do dyskusji.
organizatorzy | ECS, magazyn „Filozofuj”

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

LUDOWA HISTORIA POLSKI | seminarium

termin | 3 marca, piątek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Chłopi pańszczyźniani i folwarczni, komornicy, zbiedzy, rebelianci – jaka
była ich rola w polskiej historii? O kulturze, pracy i aspiracjach klas chłopskich na przestrzeni wieków będą rozmawiać historycy i eksperci.
organizatorzy | ECS, pismo „Czas Kultury”

GALA FILMÓW JEDNOMINUTOWYCH

REFLEKS; ja

termin | 3 marca, piątek, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | zaproszenia
REFLEKS; ja to konkurs filmów jednominutowych organizowany przez
studentów filmoznawstwa praktycznego z Uniwersytetu Gdańskiego.
Młodzi twórcy prezentują krótkie filmy o bardzo osobistej fabule.

SPACER KURATORSKI
PO WYSTAWIE STAŁEJ

termin | 5 marca, 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. (grupowy normalny) lub 11 zł/os. (grupowy ulgowy)
Wspierali strajkujących, filmowali protesty, pokazywali prawdziwy obraz zdarzeń. Zapraszamy na wędrówkę po wystawie stałej ECS szlakiem
filmowym. W roli przewodnika Anna Maria Mydlarska, szefowa Działu
Dokumentacji Filmowej ECS.

SWETRY,
SUTANNY
I MUNDURY

spotkanie autorskie
termin | 9 marca, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
„Swetry, sutanny i mundury” to opowieść
o działaczach konspiracji i księżach broniących interesów wolnej Polski, oraz o partyjnych aparatczykach, także w mundurach, którzy trzymali w totalitarnych ryzach większość
Polaków. Akcja toczy się w okresie stanu wojennego. Autorem książki jest prof. Wojciech
Polak, historyk, kierownik Katedry Konfliktów
Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, pracownik Działu Badań Historycznych ECS i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu.

SOLID(AR)NA FERAJNA
termin | 12 marca, 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

Kołem się toczy – głosi hasło spotkania. Rodziny zapraszamy na warsztaty o symbolach. Pobawimy się w skojarzenia, wymyślimy znaki, które
charakteryzują Wasze rodziny, i namalujemy je na torbach.

termin | 10–12 marca, piątek – niedziela
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + REJESTRACJA → ecs.gda.pl/wedlug-Wajdy
Wspominać będziemy jednego z najwybitniejszych polskich
reżyserów. W programie pokazy filmów oraz spotkania z aktorami,
przyjaciółmi i współpracownikami Andrzeja Wajdy.
Wśród gości m.in. Agnieszka Holland, Emilia Krakowska,
Olgierd Łukaszewicz, Renata Pajchel, Wiesława Starska,
Allan Starski, Robert Więckiewicz.
szczegóły | ecs.gda.pl/wedlug-Wajdy
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Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI

termin | 30 marca, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Chcąc sprawdzić wiarygodność tezy, że społeczeństwo obywatelskie
jest jednym z podstawowych filarów demokracji, prof. Jan Kubik – dyrektor UCL School of Slavonic and East European Studies w Londynie,
przeanalizuje procesy transformacji ustrojowej w wybranych krajach.

NOWE TRENDY
W TURYSTYCE | konferencja

termin | 31 marca, piątek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REJESTRACJA → trendywturystyce.pl
To jedna z najważniejszych konferencji branży turystycznej na Pomorzu. Wśród tegorocznych tematów m.in. aplikacje turystyczne, promocja wideo i skuteczna komunikacja.
31 marca – 2 kwietnia

POLSKA
ZOBACZ WIĘCEJ

Zapraszamy do ECS. Bilety na wystawę stałą
dla wszystkich w cenie: 12 zł.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Wspólnie zmieniamy świat wokół nas na bardziej
przyjazny, odkrywamy zapomniane historie naszych
okolic i organizujemy integrujące wydarzenia, aby lepiej się
poznać. Realizatorami są mieszkańcy dzielnic Gdańska. Dołączyć może każdy, komu nie jest wszystko jedno –
i ten, kto już aktywnie działa w swojej społeczności,
jak i ten, kto dopiero zaczyna myśleć o społecznym
zaangażowaniu. Dołącz do projektu
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2017
W ECS towarzyszymy od
pomysłu do realizacji,
łączymy ludzi, wspieramy
szkoleniowo oraz finansowo.
I razem udowadniamy,
że solidarność jest
możliwa, codziennie.
Na zgłoszenia czekamy
do 24 marca.
napisz do nas
e-mail: zrozumiecsierpien@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
e-mail: ecs@ecs.gda.pl | ecs.gda.pl
/solidaritycentre
/europeansolidaritycentre

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

