
SPACER KURATORSKI 
PO WYSTAWIE STAŁEJ
termin | 3 stycznia 2016, 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)

Solidarność to największa akcja wolontariuszy w dziejach ludzko-
ści. Jak dokonała milowych kroków w dziejach ludzkości? Opowiemy 
o tym podczas spaceru kuratorskiego SOLIDARNOŚĆ – POKOJOWA 
REWOLUCJA WOLONTARIUSZY. Oprowadzać będzie Adam Cherek, 
historyk i archiwista, który pracował przy tworzeniu ekspozycji stałej 
w ECS. Tych historii nie przeczytasz w książkach!
Spacer kuratorski odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
w samo południe, już dziś można zarezerwować miejsce na kolejne 
spotkania.

szczegóły + rezerwacja wejściówek online | ecs.gda.pl/spacery-kuratorskie

Przedłużamy czas świętowania i w połowie stycznia zwołujemy 
2 KOLĘDOWANIE W ECS, liczą się tego wieczoru życzliwość i pokój, 
a nie umiejętności śpiewacze – przybywajcie całymi rodzinami 
i zabierzcie przyjaciół, serdecznie zapraszamy! W nowy rok wejdziemy, 

nie próżnując, dołączcie do spaceru kuratorskiego po wystawie stałej 
– tych historii nie przeczytacie w książkach. Licealistów i studentów 
zachęcamy do udziału w warsztatach found footage i tworzenia filmów 

jednominutowych, a imigrantów do pobierania lekcji języka polskiego.  
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ECS NA WOŚP | licytacja
termin | 10 stycznia 2016, niedziela, godz. 14–21
miejsce | Gdańsk, Targ Węglowy
wstęp | wolny

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku już po raz 24. 
Tym razem dla ratowania życia dzieci i godnej opieki dla seniorów. 
10 stycznia 700 wolontariuszy przez cały dzień będzie kwestować na 
ulicach. Tymczasem ECS wystawiło na licytację zdjęcie Lecha Wałęsy 

z Sierpnia’80, wykonane 
tuż po podpisaniu Poro-

zumienia Gdańskiego. 
Dla darczyńcy w pre-
zencie mamy rów-
nież zaproszenie na 
kuratorskie zwiedza-
nie wystawy stałej. 
W rolę przewodnika 
wcieli się Basil Kerski, 

dyrektor ECS. Licytacja 
odbędzie się na Targu Wę-

glowym w Gdańsku. Wspie-
ramy WOŚP!

PS | Czy wiecie, że sztab WOŚP 
działa przy Regionalnym Centrum 

Wolontariatu w Gdańsku? A RCWG 
ma swoją siedzibę w budynku ECS. 

Bardzo miło nam Was gościć! 

MINUTA O GRUDNIU | warsztaty found footage
termin | od 11 stycznia 2016
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny 
UWAGA! Konieczna REZERWACJA 
e-mail: k.lejczak@ecs.gda.pl

Zapraszamy licealistów i studentów! Dobra zabawa i zdobycie wielu 
nowych umiejętności – gwarantowane. Found footage to sztuka two-

rzenia utworu artystycznego głównie na podstawie istniejących już 
źródeł – archiwaliów, fragmentów materiałów filmowych czy fotogra-
ficznych. Tworzyć będziemy jednominutowe filmy na temat Grudnia ’70. 
Podczas zajęć, które rozpoczną się już w styczniu i potrwają miesiąc, 

zaprezentujemy zasoby archiwum ECS, będzie też m.in. plener foto-
graficzny i zajęcia na temat praw autorskich.
Efekt pracy młodych twórców zaprezentujemy wiosną, podczas 
uroczystego pokazu. 

fot. autor nieznany / Zbiory ECS

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

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

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



wydawca | Europejskie Centrum Solidarności 
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
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2 KOLĘDOWANIE W ECS
termin | 16 stycznia 2016, sobota, godz. 18
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, ogród zimowy
wstęp | REZERWACJA MIEJSC od 4 stycznia 2016
do wyczerpania wejściówek 
▪ online: ecs.gda.pl/koledowanie
▪ telefonicznie: tel.: 58 772 40 00 | 

poniedziałek – piątek, godz. 9–15

Przedłużamy czas świętowania. Niech trwa zwyczaj wspólnego kolę-
dowania w ogrodzie zimowym ECS. Przybywajcie całymi rodzinami, 

ze znajomymi i przyjaciółmi. Ubiegłoroczne doświadczenie dowiodło, 
że umiejętności śpiewacze to całkowicie nieistotny szczegół. Wspól-
nota niesie pieśń. Tego wieczoru najważniejsze jest, żeby być ze sobą 
w pokoju i życzliwości.

WOKÓŁ GRUDNIA ’70 | wystawy czasowe
termin | do 30 kwietnia 2016 , godz. 10–18
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

/ UKRYTE
 / WYPOWIEDZIANE
 / PRZYPOMNIANE | Galeria Trap (ogród zimowy)

GALERIA JEDNEGO OBIEKTU | Galeria Mesa 
w Museum Store (parter)

TRZY KRZYŻE | Galeria Świetlik (ogród zimowy)

Trzy wystawy zadedykowano masakrze w Grudniu ’70, jakiej na ro-
botnikach dopuściła się władza. Przywołujemy tamte wydarzenia, 
ich obraz w tryptyku filmowym Andrzeja Wajdy i ikoniczne ujęcie na 

plakacie Andrzeja Pągowskiego, a także budowę pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdańsku. 
W tym roku obchodziliśmy dwie rocznice: 45 – masakry na Wybrzeżu 
i 35 – odsłonięcia pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku.

KLUB OBCOKRAJOWCA 
| o polskim języku i polskiej kulturze w ECS
termin | każdy poniedziałek, wtorek, środa, 
godz. 17
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, biblioteka
wstęp | wolny

Imigranci z Trójmiasta pobierają bezpłatne 
lekcje języka polskiego (wtorki i środy) oraz 
spotykają się, aby toczyć rozmowy o polskiej 
kulturze i historii (poniedziałek). Zajęcia Kul-
turalnego i Językowego Klubu Obcokrajowca 
prowadzą studentki z koła naukowego Młodych 
Dydaktyków Uniwersytetu Gdańskiego oraz pra-
cownicy ECS. Zapraszamy wszystkich chętnych.

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
termin | do 28 lutego 2016
informacje | dr Przemysław Ruchlewski
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 56

To już VII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską 
o tematyce związanej z historią Solidarności i opozycją wobec komuni-
zmu. Czekają nagrody: publikacja książkowa oraz honorarium.

GDAŃSKI DZIEŃ PROGRAMU ERASMUS+ 
| konferencja 
termin | 28 stycznia 2016, czwartek, godz. 9
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REJESTRACJA → erasmusplus.ankietka.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu. W ECS spotkają się uczestnicy programu, jego 
koordynatorzy oraz wszyscy zainteresowani tematem. Będzie czas 
na podsumowania i snucie planów. Dowiedzieć się będzie można, jak 
z programu można skorzystać oraz jakie naukowe i zawodowe szanse 
daje Erasmus+. Gdański Dzień Programu Erasmus+ organizowany jest 
po raz pierwszy. 

organizator | Stowarzyszenie Morena

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS


