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WRZESIEŃ w ECS

09/2017

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Czas do szkoły, a w ECS mamy wiele atrakcji na popołudnia i weekendy.
Dzieci i młodzież zapraszamy na warsztaty wokół wystawy PAPIER, na
lekcje biblioteczne podczas Tygodnia Zakazanych Książek oraz warsztaty tworzenia animacji poklatkowej. Pamięć i umiejętności strategiczne można rozwijać bez względu na wiek, dlatego wszystkim polecamy
planszogranie w ECS. W programie również wystawa ze stocznią w roli
głównej i kolejne seminarium na temat historii polskich chłopów. Uwaga nauczyciele – korzystajcie z programu edukacyjnego ECS i zapraszamy na konferencję samorządów uczniowskich. Tymczasem wrzesień
rozpoczynamy spacerem kuratorskim na temat papierowej rewolucji.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PAPIER

| wystawa
termin | do 30 listopada
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny

Papierową rewolucją powielaczogodzin, w której
walka toczyła się za pomocą papierowej amunicji, Jan Krzysztof Kelus, bard opozycji, nazwał fenomen polskiego podziemia – drugi
obieg wydawniczy. Prezentujemy bezcenne podziemne wydawnictwa, ulotki, plakaty, zdjęcia, prywatne listy i notatki…
a wszystkie ze zbiorów ECS. Tej wystawy nie można pominąć!

PAPIEROWA REWOLUCJA

spacer kuratorski
termin | 3 września, niedziela, godz. 12
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilet: 25 zł/os. (normalny)
lub 20 zł/os. (ulgowy)

Czy wiecie, że w latach 70. i 80. wydano nielegalnie, bez zgody cenzury – blisko 6 tys. tytułów prasowych i 4 tys. różnych tytułów książek?
Ulotek i plakatów nie da się nawet policzyć. Po wystawie stałej tropem
papierowej rewolucji Solidarności oprowadzi Jakub Kufel, historyk
i politolog, współtwórca ekspozycji.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

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

EGO, KOLEJKA, SANTIAGO, ZWIERZAKI CUDAKI, MISTAKOS i gry
z serii DR KNIZIA POLECA to tylko niektóre z tytułów czekających na
graczy. Animatorzy zadbają o to, aby każdy znalazł coś atrakcyjnego
dla siebie. Współorganizatorem wydarzenia jest firma Trefl.
Fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS

ZOOM NA WOLNOŚĆ
warsztaty dla dzieci i młodzieży
termin | 11–13 września, poniedziałek – środa
miejsce | ECS, sale warsztatowe (III piętro)
grupy wiekowe | 8–12 i 13–16 lat
wstęp | wolny + ZAPISY → m.fryze@ecs.gda.pl
Będziemy tworzyć filmy animowane!
Zapraszamy na warsztaty animacji
poklatkowej dla dzieci i młodzieży.
Premiera filmów w październiku podczas
ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL,
a duma rodziców bezcenna.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PAPIER

PAPIEROWA
REWOLUCJA
SOLIDARNOŚCI

warsztaty wokół wystawy PAPIER
termin | 11–15 września, poniedziałek – piątek
miejsce | ECS, Galeria Trap i sale warsztatowe
czas trwania | 1,5 godziny zegarowej
wstęp | REZERWACJA → ecs.gda.pl/Formularz

GDZIE JEST KSERO

dla uczniów szkół podstawowych
Jak powielano wydruki, kiedy nie było kserokopiarek?
Na czym pisali nasi dziadkowie? Jak przekazywano
informacje, nie używając Internetu? – na te pytania
odpowiedzą uczestnicy warsztatów w ECS.

DRUGI OBIEG

dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Porozmawiamy o podziemnych drukarniach, o tym,
skąd opozycjoniści brali tusz i maszyny do powielania,
a na koniec przygotujemy kilka odbitek – symboli opozycji
demokratycznej.
Warsztaty odbędą się w ramach Gdańskiego Tygodnia
Demokracji.

LUDOWA HISTORIA
POLSKI
seminarium
termin | 13 września, środa, godz. 18
miejsce | ECS, czytelnia archiwum (I piętro)
wstęp | wolny

Bohaterką trzeciej odsłony projektu będzie książka „Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne”. W spotkaniu wezmą udział:
autor książki Wiktor Marzec oraz Przemysław Wielgosz
z miesięcznika „Le Monde Diplomatique”.

DOK

| wernisaż wystawy
termin | 15 września, piątek, godz. 17
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Muzeum Store)
wstęp | wolny

Na wystawę składają się instalacje i fotografie
dwóch francuskich artystek Florence i Véronique
de Guitarre, będące impresją stoczniowej scenerii Gdańska i innych portowych miast. Ekspozycja
będzie czynna do 15 października.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

KONFERENCJA
SAMORZĄDÓW
UCZNIOWSKICH
termin | 20 września, środa
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REJESTRACJA → ecs.gda.pl/Edukacja

„Praktyka, czyli samorząd w działaniu” to hasło tegorocznej konferencji
dla uczniów i nauczycieli.

KULTURA
KONTRA CENZURA
termin | 25–30 września
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + na niektóre aktywności
obowiązuje REJESTRACJA → ecs.gda.pl

Quiz z nagrodami, debata, wystawy, zajęcia dla licealistów i pokazy
filmowe – pod hasłem KULTURA KONTRA CENZURA będziemy
świętować w tym roku w ECS Tydzień Zakazanych Książek. Tym razem
zapraszamy czytelników do Francji, do siedziby Instytutu Literackiego,
gdzie polskie publikacje emigracyjne mogły cieszyć się wolnością od
cenzury i presji politycznej. Warto wiedzieć, że 70 lat temu w Rzymie
ukazał się pierwszy numer miesięcznika polityczno-literackiego „Kultura”.
Fot. Katarzyna Skrzypiec / Archiwum ECS

KONGRES
MOBILNOŚCI
AKTYWNEJ

termin | 26–27 września
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REJESTRACJA → kongresmobilnosci.pl
Samorządowcy, biznes, oświata, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz kształtowania mobilności, transportu i przestrzeni publicznych spotkają się
w ECS. To jedna z największych w Europie Środkowej
imprez poświęconych niezmotoryzowanej mobilności.

METAFORA FAKTU
warsztaty reportażu
termin | 27 września, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Spotkanie zamykające warsztaty reporterskie, podczas których pod okiem Włodzimierza Nowaka, pisarza i reportera
„Gazety Wyborczej”, arkana sztuki zgłębiało kilkunastu adeptów. O tym, jak pisać oraz jak szukać ciekawych historii, opowiedzą Magdalena Grzebałkowska i Włodzimierz Nowak.
Swoimi wrażeniami będą się także dzielili uczestnicy warsztatów.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PROGRAM
EDUKACYJNY ECS
2017/2018
Zapraszamy uczniów wszystkich poziomów nauczania i wszystkich rodzajów klas, również integracyjnych. Oferujemy: warsztaty, konferencje, projekty
ogólnopolskie i lokalne.
Nasza oferta uzupełnia program nauczania,
bowiem misją ECS jest upowszechnianie wiedzy
o ruchu Solidarność, pokojowej rewolucji, która
zmieniła oblicze całej Europy Środkowej i Wschodniej,
jak i formowanie świadomych i dojrzałych postaw
obywatelskich.
informacje | ecs.gda.pl/Edukacja
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