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GRUDZIEŃ w ECS

12/2016

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Jak grudzień, to wspominamy dwa polskie grudnie: ’70 i ’81. W programie konferencja naukowa na temat stanu wojennego oraz zwiedzanie subiektywne – po wystawie stałej oprowadzą bohaterowie i świadkowie
wydarzeń. Zapraszamy na trzy promocje albumu GOŚĆ. ARCYBISKUP
TADEUSZ GOCŁOWSKI. Dla wielbicieli literatury faktu mamy spotkanie
z gwiazdą reportażu Wojciechem Jagielskim. Będziemy też rozmawiać
o wolontariacie i kulturze. Otworzymy trzy wystawy czasowe.
Jak grudzień, to święta! Zapraszamy rodziny z dziećmi na warsztaty i Mikołajki w ECS. Podsuwamy też św. Mikołajowi listę prezentów.
Fot. Stanisław Składanowski / Zbiory ECS

OTWIERAMY ZAPISY!

ZIMA W STOCZNI

warsztaty na czas ferii dla grup zorganizowanych (6–12 lat)
termin | 16–27 stycznia 2017
szczegóły | ecs.gda.pl/zimawstoczni

MIKOŁAJKI W ECS
termin | 3 grudnia, sobota, godz. 11–14
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

ZAPRASZAMY DO KRAINY
ŚW. MIKOŁAJA. Otwieramy fabrykę ozdób świątecznych, wspólnie przygotujemy:
bombki, łańcuchy i inne cuda,
które będzie można zabrać ze
sobą do domu. Nie zabraknie strefy gier planszowych,
kącika selfie i prezentów
oczywiście.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

3 KOLĘDOWANIE W ECS

termin | 14 stycznia 2017, sobota, godz. 18.00
wstęp | wolny
rezerwacja miejsc | od 2 stycznia 2017: ecs.gda.pl

WOLONTARIUSZE ECS

ZA KREATYWNOŚĆ, OTWARTOŚĆ I UŚMIECHY –
WASZE, NASZE I GOŚCI ECS
DZIĘKUJEMY I PROSIMY O WIĘCEJ!
informacje + zapisy | wolontariat@ecs.gda.pl

GOŚĆ

Arcybiskup
Tadeusz Gocłowski
Przez niemal pół wieku żył i pracował na
Pomorzu, ECS przygotowało album pt.
GOŚĆ. ARCYBISKUP TADEUSZ GOCŁOWSKI. 180 stron, zdjęcia fotoreporterów
i z domowych archiwów, najcenniejsze
wspomnienia, wdzięczności i zadry – do
wzruszeń, śmiechu i zadumań.
Fot. Grzegorz Mehring / „Dziennik Bałtycki”

KALENDARZ SPOTKAŃ PROMOCYJNYCH
3 grudnia, sobota / KOLBUDY
Sala Koncertowa Urzędu Gminy, godz. 17.00
9 grudnia, piątek / RUMIA, Stacja Kultura, godz. 18.30
18 grudnia, niedziela / GDAŃSK,
kościół św. Jana, godz. 12.00
album kosztuje 59 zł / na co dzień dostępny jest w MUSEUM STORE w ECS,
na promocjach zakup jest możliwy tylko za gotówkę

SPACER KURATORSKI
PO WYSTAWIE STAŁEJ

termin | 4 grudnia, 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)
Poznacie trudne realia stanu wojennego oraz sposoby, jakimi społeczeństwo
starało się z nimi walczyć. Dowiecie się też, m.in. jak na drugim piętrze budynku
ECS znalazł się milicyjny star i ile oporników wmontowano w ścianę. Po wystawie oprowadzi dr Przemysław Ruchlewski z Wydziału Myśli Społecznej ECS.

MASZ MOC – INSPIRUJEMY
I EDUKUJEMY | konferencja
termin | 5 grudnia, poniedziałek, godz. 9
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + REJESTRACJA
konferencjatydzienwolontariatu.evenea.pl

Z okazji Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu spotkają się teoretycy i praktycy.
Zapraszamy do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju tej aktywności społecznej.

GDAŃSKU, FILOZOFUJ!
termin | 6 grudnia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Szósta debata organizowana przez magazyn „Filozofuj!”. Tym razem pytanie
brzmi: Kultura? A cóż to takiego?

KULTURALNY KLUB
OBCOKRAJOWCA

termin | 6 i 20 grudnia, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Spotkania kierowane do nowych mieszkańców Gdańska. W grudniu tematami przewodnimi będą: proza Pawła Huelle oraz obrazy Bożego
Narodzenia w literaturze.

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI

termin | 7 grudnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Wykład na temat: Solidarność: samoorganizacja, dobro wspólne, komunizm wygłosi dr hab. Jan Sowa, socjolog i kulturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

GALA NAGRODY
BURSZTYNOWEGO
MIECZYKA

termin | 9 grudnia, piątek, godz. 16
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | tylko dla zaproszonych gości
Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, przyznawana od 22 lat, honoruje organizacje pozarządowe działające na Pomorzu.
więcej | bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

SOLID(AR)NA
FERAJNA | dla rodzin
termin | 11 grudnia, niedziela, godz. 11

miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas)
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + REZERWACJA → ecs.gda.pl/Formularz
Dzieciaki dowiedzą się, dlaczego zapach obieranych pomarańczy może
u babci wywołać wspomnienia i jak wyglądały święta kilkadziesiąt lat
temu. Razem pobawimy się w zabawy z przeszłości.

ŚLADAMI DWÓCH
POLSKICH GRUDNIÓW

termin | 11 grudnia, niedziela, od godz. 11
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + REJESTRACJA → ecs.gda.pl/grudzien
W rolę przewodników po wystawie stałej ECS wcielą się bohaterowie
i świadkowie dwóch polskich grudniów – 1970 i 1981
SZCZEPAN SADURSKI – satyryk, rysownik i karykaturzysta
LUCJAN ADAMCZUK – członek Komitetu Strajkowego Szczecin
JERZY KOWALCZYK – członek Głównego Komitetu Strajkowego
dla Miasta Gdyni
KAZIMIERZ KOŹMIŃSKI – szwagier zabitego w Grudniu ’70
Ludwika Piernickiego
TOMASZ BUDZYŃSKI – muzyk, m.in. zespołów Siekiera, Armia,
malarz i poeta

STAN WOJENNY
W POLSCE
1981–1983
termin | 12–13 grudnia
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Zapraszamy na konferencję naukową. Czeka nas wielowymiarowa
analiza stanu wojennego w Polsce. Będzie mowa m.in. o ustawodawstwie, działalności podziemia i zagranicznych reakcjach na te wydarzenia.
program | ecs.gda.pl/konferencje
Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / Zbiory ECS

WOJCIECH
JAGIELSKI
WOKÓŁ FAKTU

termin | 14 grudnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

O warsztacie reportera, relacjach reporter – czytelnik i kompetencjach dziennikarskich mówić będzie jeden z najważniejszych polskich
reportażystów – Wojciech Jagielski.
UWAGA! Podczas spotkania będzie można kupić tytuły z dorobku
Wojciecha Jagielskiego | płatność tylko gotówką
Fot. Rafał Oleksiewicz

WYSTAWY
CZASOWE
wstęp | wolny

BERGLER – FRUCZEK – SMYTH:
THE EDGE OF TIME
1–8.12.2016
Galeria Trap
wernisaż | 1 grudnia, godz. 16
ŚLĄSKU, OBUDŹ SIĘ!
12.12.2016 – 30.01.2017
Galeria Trap
wernisaż | 12 grudnia, godz. 12
ŚLADY I NADZIEJE |
WYSTAWA MALARSTWA
ANDRZEJA JANA
PIWARSKIEGO
16.12.2016 – 15.01.2017
sala wystaw czasowych
wernisaż | 16 grudnia, godz. 11

ŚWIĘTY MIKOŁAJU,
PODPOWIADAMY!
Nasza lista prezentów:
bilety na wystawę
stałą ECS
rezerwacja miejsca + bilet
na subiektywne zwiedzanie
wystawy stałej
rezerwacja miejsca +
bilet na warsztaty dla rodzin
z dziećmi SOLID(AR)NA
FERAJNA
bilety do Wydziału Zabaw
książkowe nowości z Museum
Store w ECS, m.in. „Gość.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski”,
„Przesilenie. Nowa kultura
polityczna” i „Solidarność –
doświadczenie i pamięć. Część II”.

szczegóły | 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. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

