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Międzynarodowy kwiecień w ECS. Najpierw zapraszamy w podróż na Wschód
– podczas festiwalu SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ. O swoich nieco dalszych wojażach będą opowiadać w ECS kobiety podróżniczki. Dla tych, którzy między
podróżą a podróżą chcą się dowiedzieć więcej o historii – w programie pięć
wykładów i promocja książki. No to zaczynamy. Na początek tradycyjnie –
spacer kuratorski. A dla młodzieży – zapisy do projektu MŁODZI SOLIDARNI
– WOLNOŚĆ SŁOWA A HEJT. UWAGA! W tym miesiącu odbieramy Nagrodę
Muzealną 2016 Rady Europy, ale o tym napiszemy już w maju.
praca Adrianny Jaźwińskiej / Młodzi Solidarni 2015

WYSTAWA STAŁA ECS

SIEDEM DNI W TYGODNIU | godz. 10–18
wejście przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
cen biletów i listy certyfikowanych przewodników
szukaj na: ecs.gda.pl

SPACER KURATORSKI
PO WYSTAWIE STAŁEJ

termin | 3 kwietnia, niedziela, godz. 12
+ każda pierwsza niedziela miesiąca
w samo południe
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy

zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas)
wstęp | REJESTRACJA + BILET:
15 zł/os. (grupowy normalny) lub
11 zł/os. (grupowy ulgowy)

Opowiemy o tym, jak niezależna kultura przyczyniła się do pokojowych przemian w Polsce – od momentu narodzin opozycji
po zwycięstwo Solidarności. Po wystawie stałej oprowadzi Magdalena Staręga, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie
Gdańskim, która w ECS przez trzy lata pracowała nad tworzeniem ekspozycji.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ | festiwal kultury
termin | 9 kwietnia, sobota
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

To już piąta edycja festiwalu kultury białoruskiej. W programie:
warsztaty kulinarne i warsztaty językowe, spotkanie podróżnicze, projekcje filmowe, a także koncert białoruskiego zespołu
Pawa. Gościem specjalnym festiwalu będzie Mikałaj Statkiewicz, były więzień polityczny Aleksandra Łukaszenki, białoruski
polityk, kandydat na prezydenta (2010).
organizatorzy | ECS, Studenckie Koło Naukowe „Mozaika”, Grupa Inicjatywna „Solidarni z Białorusią”

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI
termin | 13 kwietnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

POLSKA 2016 – CZY ŻYJEMY W CZASIE PRZEŁOMU? – zastanawiać się będzie Marek Cichocki, filozof i politolog, historyk idei politycznych, doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. GWS
to wykłady ekspertów, których zadaniem jest twórcze odniesienie się
do dziedzictwa Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego. To już 22 spotkanie w tym cyklu.

termin | 21–22 kwietnia
czwartek – piątek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REJESTRACJA →
socialmediaconvent.pl
Trendy PR, dobre praktyki, najnowsze rozwiązania i prognozy – dla
pracowników marketingu, działów social media, osób odpowiadających za sprzedaż.
organizator | agencja Personal PR

SPOTKANIA Z NAUKĄ
wykłady

miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Prezentujemy dorobek badawczy młodych
naukowców.
termin | 7 kwietnia, czwartek, godz. 17.30
▪ Marta Łukawska: Sytuacja nauczycieli w PRL
▪ Piotr Abryszeński: Między Gomułką a Gierkiem. Postawy gdańskich studentów wobec
władzy
termin | 28 kwietnia, czwartek, godz. 17.30
▪ Piotr Chruścielski: Paragraf 175 w świetle zachowanej dokumentacji KL Stutthof
▪ Anna Maria Pieniążek: Rozwój polskiego prawa
pracy w XX w. – instytucja urlopu wypoczynkowego w ustawach archiwalnych, kodeksie pracy
i w jego nowelizacjach
Fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS

TRAMPki | spotkanie podróżujących kobiet

termin | 23–24 kwietnia, sobota – niedziela
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REJESTRACJA → trampki.travel.pl

O podróżach – rowerowych, pieszych, morskich, górskich, w pojedynkę
i w grupie – opowiedzą wyłącznie kobiety – podróżniczki z całej Polski!
Ci, którzy planują dalekie podróże, dowiedzą się, m.in. jak przygotować
eskapadę do Iranu, Maroka czy Korei Północnej.
organizator | Fundacja Podążaj Swoją Drogą, Urząd Miejski w Gdańsku, ECS
Fot. Anita Dziemianowicz

MŁODZI SOLIDARNI –
WOLNOŚĆ SŁOWA A HEJT | zapisy na warsztaty

zapisy | do 24 kwietnia 2016 → ecs.gda.pl/Mlodzi-Solidarni
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny po dokonaniu zgłoszenia
Warsztaty planowane są na 7–8 maja 2016. Zapraszamy młodzież
w wieku 14–19 lat. Na warsztat bierzemy wolność słowa i hejt. Dla
tych, którzy chcą się nauczyć, jak porozumiewać się bez nienawiści,
przygotowaliśmy spotkania z artystami i prawnikami. Powstaną też
m.in. kolaże, które w czerwcu zaprezentujemy na wystawie. To już 6 edycja projektu.

SPOTKANIE
Z ANDRZEJEM
CHWALBĄ

termin | 26 kwietnia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Prof. Andrzej Chwalba to historyk
i eseista, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz
dziejów Krakowa. Punktem wyjścia do
rozmowy będzie jego książka SAMOBÓJSTWO EUROPY. WIELKA WOJNA
1914–1918. Spotkanie odbędzie się
w ramach projektu AMBASADOR NOWEJ EUROPY.

NIEFORMALNE OBLICZE
EDUKACJI FORMALNEJ
termin | 27 kwietnia, środa, godz. 9
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny REJESTRACJA →
edu-challenge.wix.com/konferencja

Projekt realizują młodzi psycholodzy, pedagodzy oraz pasjonaci edukacji. Mowa będzie o systemie szkolnictwa publicznego w Polsce,
problemach i pomysłach na zmiany w edukacji.
organizator | Inicjatywa EDUCATIONAL CHA(LLE)NGE

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI CZARNEGO
termin | 27 kwietnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny dla klubowiczów

zapisy do klubu | Magdalena Jedlicka, e-mail: m.jedlicka@ecs.
gda.pl, tel.: 58 772 40 73
Bohaterem dnia będzie zbiór reportaży Michała Olszewskiego – NAJLEPSZE BUTY NA ŚWIECIE. DKK Czarnego zaprasza do rozmowy
o książkach wielbicieli literatury non-fiction, w każdą ostatnią środę
miesiąca w bibliotece ECS.

PRZEWODNIK
PO WYSTAWIE
STAŁEJ ECS

Ponad 100 stron pełnych fotografii, opisów
eksponatów i opowieści
z czasów polskiej drogi do wolności. Poręczny
format. Z przewodnikiem
w ręku możesz przemierzyć
naszą wystawę albo wrócić do ekspozycji po czasie.
A może ofiarujesz wydawnictwo przyjaciołom, do środka
włożysz bilety na wystawę
i zaprosisz ich do ECS?
Redaktorami
wydawnictwa
byli: Basil Kerski, politolog, dyrektor ECS i dr Konrad Knoch,
historyk z Wydziału Myśli Społecznej ECS.
dostępny w MUZEUM STORE
oraz przy kasie; cena 24,90 zł
wydawca | Europejskie Centrum Solidarności
redakcja | zespół ECS
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