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WRZESIEŃ ECS

09/2016

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Witaj szkoło! – we wrześniu krzywi się wiele dzieci, a my przekonujemy: nauka nie musi być nudna! Warsztaty filmowe, zajęcia historyczne, pokazy filmów o opozycjonistach… – to nasze propozycje dla młodych. Mamy też gratkę książkową – wydaliśmy pokaźny album pamięci
abp. Tadeusza Gocłowskiego, zmarłego 4 maja 2016 roku wieloletniego
metropolity gdańskiego. Wielbicielom historii, socjologii i idei polecamy
konferencje, debaty i spacer kuratorski. Otworzymy też wystawę dokumentującą polsko-niemiecką solidarność. Po letniej przerwie wraca Dyskusyjny Klub Książki. A dla seniorów: bilety za złotówkę podczas akcji
60+Kultura. Zapraszamy do środka!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

WYSTAWA STAŁA ECS

7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–20
PLANSZOGRANIE W ECS

termin | 1 września, czwartek, godz. 17–20
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Po pierwszym dzwonku zapraszamy do stolików
z planszówkami! Czeka kilkanaście tytułów. Zabierzcie przyjaciół. Co ważne: wiek graczy nie ma ograniczeń.
organizatorzy | ECS, Trefl

EDUKACJA W ECS

dla dzieci i młodzieży
termin | poniedziałek – piątek → od 5 września
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | tylko grupy zorganizowane, 6 zł/os.
+ REZERWACJA MIEJSC → ecs.gda.pl
Od przedszkolaków po licealistów – pasjonujące
warsztaty. Uczymy nie tylko historii, ale i tego,
jak być dobrym obywatelem. Najlepsza reklama:
ci, którzy już raz nas odwiedzili, wracają.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SPACER KURATORSKI

termin | 4 września, niedziela, godz. 12
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)
Czy wiesz, że Polacy wymyślili, opatentowali i wdrożyli zupełnie nowy
model rewolucji – bez rozlewu krwi, na drodze dialogu? O tej wyjątkowej drodze do demokracji opowie Adam Cherek, historyk i archiwista,
współtwórca naszej wystawy stałej.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SOLIDARITY SUMMER CAMP
termin | 11–14 września, niedziela – środa
wstęp | rejestracja (zakończona)

Na warsztatach będą pracować aktywiści z całego świata zainteresowani tematem transformacji i poprawy jakości życia.

GDAŃSK – MIASTO OTWARTE
termin | 9 i 19 września, 3 i 14 października
wstęp | konkurs aplikacji (zakończony)

Warsztaty dla reportażystów amatorów, a w roli głównej historie nowych gdańszczan, przybyszy z różnych stron. Zajęcia poprowadzi Magdalena Grzebałkowska, reporterka „Gazety Wyborczej”.

PRAKTYKA OBYWATELSKA
DLA IMIGRANTÓW

termin | 10 i 24 września
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + ZAPISY → centrum@cwii.org.pl
Nowym mieszkańcom Gdańska opowiadamy o historii naszego miasta
i kraju, prezentujemy kulturę i źródła tożsamości, czyli uczymy rozumieć
nasz polski świat.
organizatorzy | Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, ECS
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

NIEPOKORNI | projekcje filmowe
termin | 12–16 września, od godz. 10
miejsce | ECS, mediateka
wstęp | wolny + ZAPISY → tel.: 503 072 646

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Projekcje filmowe, połączone z prelekcją i dyskusją na temat działalności
legendarnego Komitetu Obrony Robotników.
termin | 15 września, czwartek, godz. 20
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny
dla dorosłych
Pokaz filmu Borysa Lankosza „NiepoKORni” (52 min). To opowieść członków Komitetu Obrony Robotników i ich współpracowników o historii
i działalności organizacji.

GDAŃSKI TYDZIEŃ DEMOKRACJI
termin | 12–18 września
Bardzo obszerny program, warto być!
program: ecs.gda.pl/tydziendemokracji

KONGRES KOBIET POMORZA
termin | 17 września, sobota, godz. 9
miejsce | ECS / sale warsztatowe
wstęp | rezerwacja miejsc → evenea.pl

Bohaterką dnia będzie słowo „tabu” – jak je przekuwać w pozytywne działa,
gdzie szukać siły i inspiracji w działaniu oraz odwagi, żeby być ekspertką?

ZOOM NA WOLNOŚĆ

| dla dzieci
termin | 16–17 września
wstęp | wolny + ZAPISY → aaff@solidarity.org.pl
Zapraszamy na warsztaty animacji poklatkowej. Dzieciaki w wieku
8–16 lat doskonale się bawią, rozwijają wyobraźnię i zdobywają wiele
nowych umiejętności.

NIESOLIDARNI I NIEUFNI
termin | 15 września, czwartek, godz. 9
wstęp | rejestracja (zakończona)

Sympozjum eksperckie na temat transformacji ustrojowej.
organizatorzy | Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Gdański, ECS
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

GOŚĆ

ARCYBISKUP
TADEUSZ GOCŁOWSKI
Na 85 urodziny śp. abp. Tadeusza Gocłowskiego (1931–2016), który przez niemal pół
wielu żył i pracował w Gdańsku, 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.
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA PROMOCYJNE.
GDAŃSK / 16 września, godz. 18
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
SOPOT / 17 września, godz. 18
Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2
Fot. Grzegorz Mehring
GDYNIA / 18 września, godz. 18
/ „Dziennik Bałtycki”
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
album kosztuje 59 zł / podczas promocji można płacić tylko gotówką

EUROPEJSKI KONCERT WOLNOŚCI

BALTIC SEA PHILHARMONIC + KREMERATA BALTICA + GIDON KREMER
termin | 18 września 2016, niedziela, godz. 19
miejsce | ECS, ogród zimowy
bilety | kasy ECS, bilety.ecs.gda.pl / cena: 20 zł
Świętujemy 25-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
więcej informacji | ecs.gda.pl

Fot. Peter Adamik

40 ROCZNICA POWSTANIA KOR

termin | 22 września, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W POLSCE? – zapytamy podczas
spotkania z liderami przedsierpniowej opozycji, okazją jest 40 rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników. Interesują nas różne
strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, wspólny
wkład w powstanie i rozwój Solidarności. Wśród gości znaleźli się m.in.:
Konrad Bieliński, Bogdan Borusewicz, Ewa Milewicz, Andrzej Czuma,
Aleksander Hall, Krzysztof Król i Bogdan Lis. Zapraszamy do dyskusji.

60+KULTURA | dla seniorów

termin | 24–25 września, sobota – niedziela

Wszystkich seniorów zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej. Cena biletu: 1 zł.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

termin | 28 września, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
zapisy | e-mail: m.jedlicka@ecs.gda.pl; tel.: 58 772 40 73
Pierwsze powakacyjne spotkanie wielbicieli literatury non-fiction. Bohaterką wieczoru będzie książka „Wszystkie wojny Lary” – Wojciecha
Jagielskiego.

SOLIDARNI ZZA MURU | wystawa
termin | 30 września – 13 listopada
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Wystawa fotografii Mariana Stefanowskiego, fotoreportera, którego
stan wojenny zatrzymał w Berlinie Zachodnim – obraz miasta i sprzeciwu berlińczyków wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

SĄSIEDZTWO
W ŚRODKU EUROPY | dyskusja

termin | 30 września – 2 października
miejsce | ECS
wstęp | REJESTRACJA → ecs.gda.pl
Podczas XXV Kongresu Federalnego
Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich zapraszamy do dyskusji na
temat współpracy polsko-niemieckiej.

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. Marian Stefanowski
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

