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OBYWATEL
Dzieci zaglądajcie w ferie do ECS! W lutym przygotowaliśmy dla najmłodszych wiele atrakcji – warsztaty, spotkanie z kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim, czekają też wystawa stała i Wydział Zabaw.
Dla głodnych wiedzy starszaków mamy – spacer kuratorski po wystawie,
wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, promocje książek i projekcję
filmową. Druga część miesiąca upłynie pod hasłami AKADEMII SOLIDARNOŚCI i GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. A dla urodzonych aktywistów
– rekrutacja do projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ.
fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ŚWIĘTO GDAŃSKIEJ NAUKI
28 stycznia – 6 lutego 2016
szczegóły | fundacjagdanska.pl

O NAUCE W ECS
WARSZTATY NAUKOWE DLA DZIECI W ECS
termin | 5–6 lutego, piątek–sobota, godz. 11–16
grupa wiekowa | 8–17 lat
wstęp | wolny

Zapraszamy młodych naukowców, dowiecie się m.in., jak powstawały
najbardziej znane wynalazki. Zajęcia poprowadzą edukatorzy, bibliotekarze i wielbiciele nauk ścisłych.

MIROSŁAW HERMASZEWSKI
spotkanie dla dzieci

termin | 5 lutego, piątek, godz. 12
grupa wiekowa | 12–16 lat
wstęp | wolny
Gość z kosmosu! – generał brygady Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny Polak, który w 1978 roku odbył misję kosmiczną, będzie
opowiadał o realizacji kosmicznych marzeń.

MIROSŁAW HERMASZEWSKI
spotkanie dla dorosłych

termin | 6 lutego, sobota, godz. 12
wstęp wolny | rejestracja online | ecs.gda.pl
KOSMOS – MARZENIA I RZECZYWISTOŚĆ – głosi tytuł spotkania,
którego bohaterem jest kosmonauta Mirosław Hermaszewski.

SPACER KURATORSKI
PO WYSTAWIE STAŁEJ

termin | 7 lutego, niedziela, godz. 12
+ każda pierwsza niedziela miesiąca
w samo południe
zbiórka | ECS, hol główny
(vis-à-vis kas), szukajcie dużego
długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA MIEJSC
bilet: 15 zł/os. (grupowy normalny)
lub 11 zł/os. (grupowy ulgowy)
Zapraszamy na wyprawę szlakiem eksponatów. W roli głównej –
Mona Lisa wystawy stałej ECS, czyli tablice 21 postulatów. Historie
opowie Karolina Lejczak-Pastuszka, historyk i muzealnik, która brała
udział w przygotowywaniu naszej ekspozycji. To kolejny ze spacerów
kuratorskich. Już dziś możesz zarezerwować miejsce na kolejne!
szczegóły + rezerwacja online | ecs.gda.pl/spacery-kuratorskie
fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ

Jesteś kreatywny i chcesz zmienić swoją dzielnicę?
Weź udział w kolejnej edycji projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ,
czyli obywatelskich obchodów Sierpnia ’80.
Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2016.
szczegóły | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

FERIE W ECS | 15–28 LUTEGO 2016
ZIMA W STOCZNI

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

czas | 1,5 godz. zegarowej
godz. 9.00–10.30 i 11.00–12.30
grupa wiekowa | 6–12 lat, maksymalnie 30 osób w grupie
wstęp | wolny
rezerwacja online | ecs.gda.pl/Formularz
Grupy zorganizowane zapraszamy od poniedziałku do piątku na
warsztaty ZIMA W STOCZNI. Będziemy rozmawiać m.in. o sztuce
współczesnej i zasadach BHP oraz razem urządzimy wymarzony dom.

WYDZIAŁ ZABAW

czas | godz. 10–18
wejście | zawsze o pełnej godzinie, ostatnie: godz. 17
grupa wiekowa | do 10 roku życia
wstęp | 5 zł, dzieci i opiekunowie
Odpływamy! – od budowy statku przez dostawę towaru, przeładunek w porcie po wyjście w rejs. To przestrzeń zabawy dla dzieci i ich
opiekunów. Zabierzcie ze sobą buty na zmianę lub skarpetki z antypoślizgiem.

WYSTAWA STAŁA | z audioprzewodnikiem

czas | godz. 10–18, kasa czynna do godz. 17
grupa wiekowa | od 10 roku życia
wstęp dla dziecka | 13 zł, w tym audioprzewodnik
Mamy specjalny audioprzewodnik dla dzieci.

KOŚCIÓŁ NA ŁAMACH PARYSKIEJ
KULTURY 1946–2000 | promocja książki
termin | 16 lutego, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

To wybór tekstów na temat Kościoła, jakie przez
pół wieku ukazywały się na łamach czasopisma
założonego przez Jerzego Giedroycia. Wśród autorów
m.in.: Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz i kard.
Stefan Wyszyński. O książce opowiedzą: o. Tomasz
Dostatni OP – który dokonał wyboru tekstów,
oraz Aleksander Hall, ks. Krzysztof Niedałtowski,
Zbigniew Mikołejko i o. Ludwik Wiśniewski OP.
organizatorzy | Instytut Książki, Europejskie Centrum
Solidarności, Instytut Literacki w Paryżu
zapowiadamy sprzedaż antologii w cenie
promocyjnej (30 zł) i innych wydawnictw
Instytutu Książki − płatność tylko gotówką

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PAWŁEM KOWALEM
termin | 17 lutego, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Bohaterami wieczoru będą: książka „Między
Majdanem a Smoleńskiem” oraz jej autor –
Paweł Kowal, jeden z najlepszych polskich
ekspertów od spraw wschodnich, doktor politologii, historyk i polityk. Spotkanie w ramach
projektu Ambasador Nowej Europy.

SPOTKANIA Z NAUKĄ | wykłady

termin | 18 lutego, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Inaugurujemy cykl SPOTKANIA Z NAUKĄ, w którym będziemy prezentować młodych naukowców. Pierwszy wykład: „Chcemy być sobą,
chcemy bić ZOMO”, odpowiedzi na pytanie: czy rock obalił komunizm?
– poszuka Marcin Mindykowski, dziennikarz i krytyk filmowy. Drugi wykład: o „Polskiej prasie gospodarczej w latach 1946–1956”– wygłosi
Bartosz Poświata, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego.

...FORGOTTEN BY WORLD

wystawa fotografii
termin | do 21 lutego, godz. 10–18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Wystawa fotografii opowiadających
o losie dzieci, ofiar wojny na Ukrainie.
organizatorzy | Lambre Foundation,
Stowarzyszenie Expatria

est

fot. Agata Grzybowska

ast

EUROPA

termin | 25 lutego, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
O stosunkach polsko-rosyjskich, obecnej sytuacji w Rosji, konflikcie
w Donbasie, ale i pracy korespondenta zagranicznego opowie – Wacław
Radziwinowicz, były korespondent „Gazety Wyborczej”, który w grudniu 2015 roku został wydalony z Moskwy przez rosyjskie MSZ. Rozmowę poprowadzi Masza Makarowa, dziennikarka, absolwentka Akademii
Solidarności.
Spotkanie jest częścią forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.

GALA FILMÓW JEDNOMINUTOWYCH
termin | 26 lutego, piątek, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

„REFLEKS;JA” to druga odsłona konkursu filmów jednominutowych,
organizowanego przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z ECS.
szczegóły | refleksja.ug.edu.pl

akademia
POPOŁUDNIE WYSZEHRADZKIE W ECS
termin | 27 lutego, sobota, godz. 17
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

godz. 17.00 | Film „Słoneczne miasto” (reż. Martin Šulík) opowiada o czwórce bezrobotnych robotników, którzy próbują związać koniec z końcem.
godz. 18.30 | Spotkanie z Krzysztofem Vargą – polsko-węgierskim pisarzem i Zbigniewem Machejem – pisarzem i znawcą kultury czeskiej poprowadzi: Ferenc Czinki ze Stowarzyszenia „József Attila Circle Literary”
(Węgry).
Spotkanie odbędzie się w ramach AKADEMII SOLIDARNOŚCI, międzynarodowego projektu realizowanego od 2005 roku, który inspiruje i wspiera
w rozwoju młode elity intelektualne. W tym roku 16 młodych dziennikarzy i blogerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej będzie dyskutować nad
wyzwaniami współczesnego świata.
wydawca | Europejskie Centrum Solidarności
redakcja | zespół ECS
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