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STYCZEŃ w ECS

01/2017

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
W tym roku świętujemy 10 urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy niespodzianki, szczegóły wkrótce. Tymczasem przedłużamy czas świętowania i zapraszamy na 3 KOLĘDOWANIE W ECS. Dla wielbicieli historii,
politologii i ideologii – spacer kuratorski, Gdańskie Wykłady Solidarności oraz spotkania autorskie. Zapraszamy też na trzy wystawy czasowe. Nowym mieszkańcom Gdańska polecamy KULTURALNY KLUB
OBCOKRAJOWCA, a wielbicielom literatury non-fiction DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI. Na dzieciaki czekają: SOLID(AR)NA FERAJNA, ZIMA
W STOCZNI na czas ferii i PLANSZOGRANIE.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

KULTURALNY KLUB
OBCOKRAJOWCA

termin | 3, 17, 31 stycznia, wtorki, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Jak zmieniała się moda w Polsce? Skąd w naszym kraju tylu wybitnych
jazzmanów? I dlaczego utwory Wisławy Szymborskiej są tak popularne za granicą? – zaproś imigrantki i imigrantów, którzy są Twoimi sąsiadami czy znajomymi z pracy, a więcej dowiedzą się o Polsce.

PLANSZOGRANIE W ECS

termin | 5 stycznia, czwartek, godz. 16–19
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Ogród zimowy cały w planszówkach! Do wyboru gry strategiczne, karciane i przygodowe. Warto do nas dołączyć z przyjaciółmi i rodziną.
Partnerem projektu jest firma Trefl.

THE EDGE OF TIME

termin | do 8 stycznia
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny
Wystawa austriacko-polsko-amerykańska prezentująca pejzaże industrialne. Autorami prac są: Fritz Bergler, Łukasz Fruczek oraz David
Smyth.

SPACER KURATORSKI
PO WYSTAWIE STAŁEJ

termin | 8 stycznia, 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)
Kaszuby, Kaszubi, odwieczni gospodarze Pomorza, powinni być obecni na wystawie stałej ECS. Czy są? Przekonajcie się sami! Po wystawie
oprowadzi Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie, przez lata zawodowo związany z ECS,
współtwórca wystawy stałej. Do ùzdrzeni 8 stëcznika 2017! Bez lęków –
oprowadzanie w języku polskim.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SOLID(AR)NA FERAJNA

| dla rodzin
termin | 8 stycznia, 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
Cykl spotkań dla dzieci z opiekunami – opowiadamy o międzyludzkiej solidarności, wystawie, stoczni oraz sile rodzinnego współdziałania.

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI
termin | 10 stycznia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Gdzie się podziała rewolucja? – wykład wygłosi Donatella della Porta, profesor nauk politycznych i socjologii politycznej, dziekan Institute of Human and
Social Sciences na Scuola Normale Superiore we Florencji.
UWAGA! Wykład w języku angielskim

NIEMIEC. WSZYSTKIE
UCIECZKI ZYGFRYDA
spotkanie autorskie
termin | 11 stycznia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

„Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda” to reporterska, uniwersalna opowieść o człowieku, który przez całe życie próbował uciec. O historii prawdziwej, choć rozgrywającej się w dwóch nieistniejących już państwach – NRD
i PRL, opowie jej autor Włodzimierz Nowak.

3 KOLĘDOWANIE W ECS
termin | 14 stycznia, sobota, godz. 18
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny + REZERWACJA → od 2 stycznia 2017
ecs.gda.pl/koledowanie + tel.: 58 772 40 00
(poniedziałek – piątek, godz. 9–15)
Już po raz trzeci przedłużamy czas świętowania. Niech trwa zwyczaj wspólnego kolędowania
w ogrodzie zimowym ECS. Zapraszamy całe rodziny z dziećmi, ze znajomymi i przyjaciółmi. Tego
wieczoru najważniejsze jest, żeby być ze sobą
w pokoju i życzliwości. Przygotujemy śpiewniki,
będzie muzyka na żywo, animatorzy muzyczni
i niespodzianki!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ŚLADY– NADZIEJE
– POLSKA
termin | do 15 stycznia

miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
To poruszająca ekspozycja prac Andrzeja Jana
Piwarskiego – malarza i grafika, ale i działacza
społecznego oraz polonijnego, animatora życia
artystycznego – które pochodzą m.in. z czasów
rodzącej się Solidarności i stanu wojennego.

organizatorzy | Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Gdańskiej
Stoczni Remontowej i ECS

ZIMA W STOCZNI

termin | 16–27 stycznia 2017
poniedziałek – piątek
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 | 6zł / dziecko + REZERWACJA
ecs.gda.pl/Formularz
W ferie zimowe zapraszamy do ECS na zajęcia grupy zorganizowane –
dzieci spędzające ferie w świetlicach szkolnych i parafiach, półkolonistów i kolonistów. Będziemy przemieszczać się w czasie i pisać bajki…
To już piąta edycja tego projektu.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

NA SZCZĘŚCIE
JESTEŚMY ZJEDNOCZENI

spotkanie autorskie
termin | 17 stycznia, wtorek, godz. 17
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Naszym gościem będzie Hans-Gert Pöttering, były przewodniczący
Parlamentu Europejskiego. Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka
Pötteringa „Na szczęście jesteśmy zjednoczeni”.
organizatorzy | Fundacja Konrada Adenauera, ECS

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI NON-FICTION

termin | 25 stycznia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | tylko dla klubowiczów, ale możesz dołączyć
zapisy | e-mail: m.jedlicka@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 73
„Ganbare! Warsztaty umierania” – reportaż Katarzyny Boni – to opowieść o Japonii, która płaci za grzech pychy w wyścigu po nowoczes-ność, i o obyczajowości pozwalającej godzić rozmowę z duchami i aplikacje na smartfony.

ŚLĄSKU, OBUDŹ SIĘ!

termin | do 30 stycznia
miejsce | ECS, Galeria Trap (antresola)
wstęp | wolny
Wystawa autorstwa młodego francuskiego fotografa Nicolasa Leblanc
to opowieść o pamięci okresu stanu wojennego na Górnym Śląsku
i współczesnym życiu górników.

URODZINY
W ECS
termin | soboty i niedziele, godz. 11–13 lub 14–16
miejsce | ECS, sale warsztatowe + Wydział Zabaw
wiek | 5–10 lat
czas | 2 godziny zegarowe
koszt | 1 dziecko/30 zł
szczegóły | ecs.gda.pl/regulamin_urodzin

Zapraszamy do ECS dzieci na urodziny nietuzinkowe i niebanalne.
Dobra zabawa, bezbolesna edukacja i jeszcze lepsze wspomnienia –
gwarantowane. Impreza urodzinowa w ECS składa się z trzech części:
warsztatów edukacyjnych w sali warsztatowej
słodkiego poczęstunku
atrakcji w Wydziale Zabaw.
Dzieciaki same mogą wybrać temat przewodni urodzin.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

9w1

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

