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ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Maj wyssie z nas moce, a to wszystko dla Was! Nie tylko na NOC MUZEÓW
przygotowaliśmy wiele atrakcji. Mamy bogatą ofertę dla rodzin z dziećmi.
Godne uwagi są też wydarzenia z cyklu PRZEŁOMY ’68 – wystawa
unikatowych zdjęć, warsztaty edukacyjne, konferencja i promocja
książki. Będziemy rozmawiać o Wolnych Związkach Zawodowych
Wybrzeża, zmianie wyobraźni politycznej, skłotingu i kobietach
Solidarności. Nauczycieli i edukatorów zapraszamy na konferencję
SIŁA RÓŻNORODNOŚCI. A podczas forum EUROPA Z WIDOKIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ w centrum stanie sytuacja Europy i Europejczyków.
Tymczasem na start spacer kuratorski po wystawie o roli dziennikarzy
w czasach cenzury. Do zobaczenia!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!
BUDYNEK
7 dni w tygodniu | 10–20

WYSTAWY
poniedziałek – piątek | 10–19
sobota – niedziela | 10–20

KTO TU WPUŚCIŁ
DZIENNIKARZY?

termin | 6 maja, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 25 zł/os. (bilet normalny) lub 20 zł/os.
(bilet ulgowy) + rezerwacja → ecs.gda.pl
Wyruszymy śladami odpowiedzialności za słowo
i tekstów, w których każde słowo ważyło o publikacji lub jej ocenzurowaniu – SPACER KURATORSKI
poprowadzi Magdalena Charkin-Jaszcza z Działu
Promocji i PR ECS, a jednocześnie licencjonowany
przewodnik.

SKŁOTING W EUROPIE
ŚRODKOWEJ I ROSJI | spotkanie autorskie

termin | 9 maja, środa, godz. 18
miejsce | ECS, sala 3.35 (3 piętro)
wstęp | wolny
Spotkanie z dr. Grzegorzem Piotrowskim z Wydziału Myśli Społecznej ECS, współautorem książki SKŁOTING W EUROPIE ŚRODKOWEJ
I ROSJI. W spotkaniu wezmą udział skłotersi i lokalni aktywiści.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PLANSZOGRANIE W ECS

termin | 10 maja, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Zapraszamy do krainy gier planszowych. Wybór gier jest ogromny,
a w rywalizacji wspierają animatorzy.
organizatorzy | ECS, firma TREFL

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI

termin | 10 maja, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
O zmianie wyobraźni politycznej opowie dr hab. Rafał Matyja,
historyk i politolog.

WOLNE ZWIĄZKI
ZAWODOWE WYBRZEŻA | debata

termin | 14 maja, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Spotkanie w ramach cyklu HORYZONT PROGRAMOWY OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W LATACH 1976–1980. Wśród gości
dawni opozycjoniści m.in. Bogdan Borusewicz, Andrzej Kołodziej,
Antoni Mężydło i Krzysztof Wyszkowski.
Fot. Katarzyna Skrzypiec / Archiwum ECS

WARSZTATY DLA RODZIN
miejsce | ECS

WSPÓLNOTEKA

termin | 12 maja, sobota, godz. 10
dla kogo | opiekunowie z dziećmi w wieku 3–5 lat
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: bilet 9 zł/os. (nie więcej niż dwoje dzieci,
każde kolejne dziecko 9 zł) + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Ślimak Sam w podróży, a my poznajemy kierunki świata, wodujemy statek i podróżujemy po kontynentach. Bawimy się pod hasłem:
WARTO SIĘ RÓŻNIĆ.

SOLID(AR)NA FERAJNA

termin | 13 maja, niedziela, godz. 11
dla kogo | opiekunowie z dziećmi w wieku 6–11 lat
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Na czym polega praca w stoczni? Jak wygląda chrzest statku? Co się
dzieje, gdy robotnicy ogłaszają strajk? – odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas spaceru po terenach postoczniowych pod
hasłem RODZINNA WYPRAWA.

STOCZNIA MALUCHA

termin | 29 maja, wtorek, godz. 10
dla kogo | opiekunowie z dziećmi w wieku 1,5–3 lata
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: bilet 9 zł/os. +
rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Uwaga, statek ma dziurę! Wspólnie z traserem będziemy rysować,
lepić, projektować, tak aby ją załatać, bo bohaterem miesiąca jest
BLACHA TRESERA.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

PRZEŁOMY ’68
wstęp | wolny

JOSEF KOUDELKA: INWAZJA. PRAGA 68

wystawa fotografii
termin | do 27 maja
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
Zdjęcia i multimedia czeskiego fotografa – Josefa Koudelki, który w sierpniu 1968
roku dokumentował inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

KIEDY JOSEF WRÓCIŁ DO PRAGI

warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
termin | 7–25 maja, poniedziałek – piątek (1,5 godz.)
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych + sale warsztatowe
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Co wydarzyło się na ulicach Pragi w sierpniu 1968 roku? – to warsztaty nie
tylko o inwazji i powstrzymaniu demokratyzacji życia.

ALL YOU NEED IS LOVE | spotkanie wokół książki
termin | 15 maja, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)
ALL YOU NEED IS LOVE. SCENY Z ŻYCIA KONTRKULTURY to oryginalna
opowieść o latach 60., czasach obyczajowej rewolucji, politycznego, społecznego i artystycznego wrzenia. Gościem będzie autor Jerzy Jarniewicz, poeta
i eseista, znawca literatury i kultury anglosaskiej.
MAY 1968. GENERATIONAL EXPERIENCE /
TRANSFORMATIONAL EXPERIENCE

konferencja naukowa
termin | 15–16 maja, wtorek – środa
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
Mowa będzie o historycznych zależnościach w rozwoju ruchów społecznych
i współczesnych nurtów politycznych. Językiem konferencji jest angielski.
organizatorzy | ECS, International Sociological Association

KOBIETY SOLIDARNOŚCI | wykład

termin | 18 maja, piątek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Wykład z cyklu POLKA NIEPODLEGŁA wygłosi dr Ewa Majewska, filozofka feministyczna i teoretyczka kultury.

NOC MUZEÓW

termin | 19 maja, sobota, godz. 19.00–0.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + 1 zł bilet na wystawę stałą
Wspomnienie o Stoczni Gdańskiej, której już nie ma, przy muzyce na żywo i niespodzianki na wystawie stałej – to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowaliśmy na tę noc.

SIŁA RÓŻNORODNOŚCI | konferencja

termin | 21 maja, poniedziałek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, Sala BHP
wstęp | wolny + rejestracja → e-mail: a.fedas@ecs.gda.pl
Nauczyciele i edukatorzy dowiedzą się o tym, jak skutecznie podnosić swoje
kompetencje międzykulturowe oraz wspierać w tym działaniu uczniów, w tym
uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

KU WOLNOŚCI | wernisaż wystawy

termin | 26 maja, sobota, godz. 18
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
wstęp | wolny
Ekspozycja retrospektywna artysty rzeźbiarza Stanisława Gierady, pedagoga
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, autora m.in. pomnika Ofiar Grudnia 1970
w Gdyni.

est

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ast

EUROPA

forum międzynarodowe
termin | 28–30 maja, poniedziałek – środa
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny + rejestracja → ecs.gda.pl/europazwidokiem
To spotkanie bohaterów i kreatorów zmian, reprezentujących
różne generacje, dyscypliny i perspektywy. Wszystkich łączy
wspólna troska o przyszłość Europy.
program | ecs.gda.pl/europazwidokiem

gala nagrody
termin | 29 maja, wtorek, godz. 17
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny +
rejestracja → ecs.gda.pl/europazwidokiem
Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY dla najlepszej
publikacji wydanej w języku polskim, która w sposób
nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków.
lista zgłoszonych tytułów
ecs.gda.pl/Ambasador_Nowej_Europy

NOWOŚCI
WYDAWNICZE
HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

red. Konrad Knoch, Jakub Kufel, Wojciech Polak,
Przemysław Ruchlewski, Magdalena Staręga,
Andrzej Trzeciak

RUCH SPOŁECZEŃSTWA ALTERNATYWNEGO

red. Dominik Bień, Krzysztof Brzechczyn, Grzegorz
Piotrowski, Przemysław Ruchlewski, Zbigniew Stybel

SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

miejsce | 3 piętro ECS
W programie m.in. MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA / INTERNATIONAL PARENTS CLUB, KLUB FILMOWY 30 MIEJSC, SPOTKANIA NA STYKU, PODWIECZOREK SPOŁECZNIKÓW I DORADZ-

TWO DLA NGO

szczegóły: ecs.gda.pl/codziennie,
/solidarnosccodziennieecs
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
ecs.gda.pl
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