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Majowy kalendarz ECS pełen wydarzeń. Zapraszamy na spacer kuratorski, będziemy opowiadać o architekturze naszego budynku. W pierwszą
rocznicę śmierci wspomnimy abp. Tadeusza Gocłowskiego, drogiego
nam metropolitę gdańskiego. Mamy wiele propozycji dla tych, których interesują poglądy i opinie innych ludzi. Zapraszamy też na pokazy filmowe i promocje książek. Dla dzieci przygotowaliśmy warsztaty rodzinne.
A dla wszystkich fetę z okazji NOCY MUZEÓW – 10 atrakcji na 10-lecie
ECS, warto tej nocy nas odwiedzić! Pamiętajcie, zmieniamy w ECS czas
na letni, możecie odwiedzać nas codziennie w godz. 10.00–20.00.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PLANSZOGRANIE
W ECS

termin | 4 maja, czwartek, godz. 17–20
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Dla dużych, małych, średnich – dobra zabawa
w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
Do ogrodu zimowego zapraszamy fanów
planszówek oraz tych, którzy lubią na wesoło
spędzać czas. Partnerem projektu jest firma TREFL.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

SKĄD TEN CORTEN?

spacer kuratorski po wystawie stałej
termin | 7 maja, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilet:
25 zł/os. (normalny) lub 20 zł/os. (ulgowy)
Dlaczego ściany są pochyłe i czy zżera je rdza,
gdzie projektanci ukryli detale stoczniowe
i w którym korytarzu ma swoje biuro
„nieznany człowiek z wąsem”, jak o Lechu Wałęsie
pisał Jacek Fedorowicz – wszystkiego się dowiecie.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ŚLADY | wernisaż wystawy fotografii

termin | 7 maja, niedziela, godz. 18
miejsce | sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Po śmierci abp. Tadeusza Gocłowskiego (1931–
2016) z inicjatywy gdańskich fotoreporterów
ECS wydało album fotografii i wspomnień.
W pierwszą rocznicę śmierci metropolity
gdańskiego chcemy jeszcze raz powspominać,
przywołując ślady, jakie odcisnął w czasie, ludziach i tajemnicy wiary. Zapraszamy na wernisaż połączony z debatą: GDZIE SIĘ PODZIAŁY AUTORYTETY? Ekspozycja będzie
czynna do 4 czerwca.

STARY GMACH

spotkanie autorskie
termin | 8 maja, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, czytelnia archiwum (II piętro)
wstęp | wolny
Zapraszamy na spotkanie z Piotrem
Matywieckim – poetą, eseistą, bibliotekarzem, autorem książki STARY
GMACH, opisującej fenomen Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowę poprowadzi Jerzy Sosnowski –
pisarz, dziennikarz, historyk literatury.
Spotkanie odbędzie się w ramach Tygodnia Bibliotek.

DESIGN THINKING
WEEK
termin | 9–13 maja, wtorek – sobota
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

Zapraszamy na warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Design Thinking Week to
ogólnopolski festiwal myślenia projektowego oparty na pracy warsztatowej.

KULTURALNY KLUB
OBCOKRAJOWCA
termin | 9, 30 maja, wtorki, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny dla klubowiczów

Spotkania skierowane są do obcokrajowców mieszkających w Trójmieście, posługujących się choć w minimalnym stopniu językiem
polskim | zapisy → k.blaszkowska@ecs.gda.pl

DIALOGI DOMINIKAŃSKIE
termin | 13 maja, sobota, godz. 16
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + REZERWACJA → ecs.gda.pl

Co robić, gdy racje są podzielone, a interesy rozbieżne? Szukać porozumienia z myślącymi inaczej czy trwać przy swoim? KOMPROMIS CZY
NIEZŁOMNOŚĆ – zastanawiać się będą uczestnicy piątej już odsłony Dialogów Dominikańskich.

SOLID(AR)NA FERAJNA

| dla rodzin
termin | 14 maja, niedziela, godz. 11
wiek | dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + REZERWACJA → ecs.gda.pl/Formularz
Wiosna, zazieleniło się! SOLID(AR)NA FERAJNA zaprasza do
gry w zielone. Zastanowimy się, jak bardzo zróżnicowany jest
świat roślin oraz co mamy z nim wspólnego. Zapraszamy na
zajęcia o odpowiedzialności i przyrodzie oraz na wspólne
ukwiecanie naszego ogrodu.

ECS NA WARSZAWSKICH
TARGACH KSIĄŻKI
termin | 18–21 maja, czwartek – niedziela
miejsce | Stadion Narodowy w Warszawie
wstęp | wolny
ECS po raz piąty zaprezentuje na
targach swoją ofertę, m.in. książki:
KRÓTKA HISTORIA SOLIDARNOŚCI
Jana Skórzyńskiego, PRZESILENIE.
NOWA KULTURA POLITYCZNA
pod. red. Jacka Kołtana oraz BUNT
Anny Machcewicz.
Zapraszamy na stoisko nr 21
sektor D2.

10 ATRAKCJI
NA 10-LECIE ECS

Europejska Noc Muzeów
termin | 20 maja, sobota, godz. 19–1
Już 10 lat istnienia świętuje w tym roku
ECS. Z tej okazji przygotowaliśmy dla gości Europejskiej Nocy Muzeów 10 atrakcji,
m.in. animacje na wystawie, warsztaty i grę
budynkową dla rodzin, przegląd filmów
STOCZNIA MOVIE, zwiedzanie biblioteki.
Bilet wstępu na wystawę stałą
i KSIĄŻKI SPOD LADY: 1 zł.
program | ecs.gfa.pl/nocmuzeow

CUD NAD WISŁĄ
I NAD BAŁTYKIEM

spotkanie autorskie
termin | 23 maja, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Cud NAD WISŁĄ I NAD BAŁTYKIEM. PIŁSUDSKI – KATYŃ – SOLIDARNOŚĆ to książka
o polskich i węgierskich doświadczeniach po
II wojnie światowej. Gościem spotkania będzie
autor publikacji István Kovács – węgierski dyplomata, historyk, pisarz i tłumacz literatury polskiej.
organizatorzy | ECS, Muzeum Historii Polski

EUROPA Z WIDOKIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ

termin | 25–27 maja, czwartek–sobota
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1

Podstawowe pytanie brzmi: w jakiej Europie chcielibyśmy żyć? Będziemy
rozmawiać m.in. o relacjach Rosja – Europa, antyliberalnych kontrrewolucjach i pamięci zbiorowej. Zapraszamy do debaty, na galę wręczenia nagrody
AMBASADOR NOWEJ EUROPY, przyznawanej najlepszej książce podejmującej tematykę europejską, oraz koncert zespołu Kwadrofonik.
program → ecs.gda.pl/europazwidokiem

CIĄGLE WIERZĘ.
HISTORIA EWY HOŁUSZKO

termin | 26 maja, piątek, godz. 19.30
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Fizyczka, działaczka opozycji w PRL, badaczka mniejszości narodowych –
Ewa Hołuszko. Bohaterka filmu CIĄGLE WIERZĘ opowie o swoich zawodowych
i antysystemowych doświadczeniach. Zapraszamy na pokaz filmu oraz dyskusję.

KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE
A OSOBY LGBT

termin | 27 maja, sobota, godz. 12
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Goście spotkania opowiedzą o sytuacji osób LGBT
w europejskich Kościołach.
organizatorzy | Tolerado – Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT,
Euroforum – European Forum of LGBT Christian Groups,
Kampania Przeciw Homofobii, Wiara i Tęcza

termin | 31 maja – 3 czerwca
miejsce| ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | bilety → bilety.ecs.gda.pl
Piętnasta edycja festiwalu filmów dokumentalnych o pracy. Nowością 15. odsłony będą projekcje krótkich form fabularnych.
program | gdanskdocfilm.pl

Z ARCHIWUM ECS | minigaleria
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Historyczny sweter, w którym Lech Wałęsa podpisywał w Sali BHP Porozumienie Gdańskie, oraz cudem odzyskana kartka wielkanocna wysłana do Anny
Walentynowicz osadzonej w ośrodku internowania w Gołdapi – zapraszamy
do minigalerii, w której prezentujemy pamiątki z naszych zbiorów.

WYSTAWA STAŁA ECS | 7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–20
ceny biletów i lista certyfikowanych przewodników ECS: ecs.gda.pl

TARAS WIDOKOWY | 7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–20
wstęp wolny, a widoki bezcenne | poziom 6 (windy panoramiczne)

9w1

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
ecs.gda.pl

|

/ecsgdansk

|

ecs@ecs.gda.pl

/ecsgdansk

|

/ecsgdapl

