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ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Listopad ogłaszamy w ECS miesiącem młodzieży. Gościć będziemy
uczestników dorocznej konferencji FORUM MŁODYCH oraz wolontariuszy z całego świata, którzy opowiedzą o tym, jak wspierać
uchodźców. Przed nami również dwie premiery filmowe, wykład
na temat protestów w obronie praw człowieka oraz kolejna odsłona
DIALOGÓW DOMINIKAŃSKICH. Polecamy też wydarzenia cykliczne: spacer kuratorski poświęcony przedmiotom zaangażowanym,
warsztaty dla rodzin oraz planszogranie – dla wszystkich.
Do zobaczenia!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!
PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ
BUDYNEK

7 dni w tygodniu | 10–18

WYSTAWY

poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynne

PLANSZOGRANIE
termin | 2 listopada, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Mamy nowe planszówki, m.in. Anty-Monopoly, Ego Love,
Ego Family, Extra Fakty, Polska. Gra z historią. Zarezerwujcie czas na pierwszy czwartek miesiąca. Koniecznie zabierzcie ze sobą rodzinę, znajomych i dobry humor!
organizatorzy | ECS, firma Trefl
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

W SAMEJ RZECZY,
CZYLI PRZEDMIOTY
ZAANGAŻOWANE
spacer kuratorski
termin | 5 listopada, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilety: 25 zł/os. (normalny)
lub 20 zł/os. (ulgowy)

Jak wyglądałaby historia Solidarności, gdyby nie było w niej
tablicy z postulatami, suwnicy Anny Walentynowicz, oporników, powielaczy? Wiele z tych przedmiotów eksponowanych jest na wystawie stałej ECS, a opowie o nich Andrzej
Trzeciak – historyk i muzealnik, współtwórca wystawy
stałej ECS.

PREMIERY
FILMOWE
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

8 listopada, środa, godz. 18

ZDZISŁAW NAJDER. CHCIAŁEM BYĆ LOTNIKIEM

+ rozmowa po filmie
Dokumentalna opowieść o Zdzisławie Najderze – historyku literatury, opozycjoniście w czasach PRL, byłym dyrektorze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa – ale i przypowieść o mechanizmach wielkiej polityki, która ma realny
wpływ na życie pojedynczych ludzi.
Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Mieczysław B. Vogt. Koproducentami filmu są ECS, TVP i Video Studio Gdańsk.

30 listopada, czwartek, godz. 18

ŻYCIE SOLIDARNOŚCIĄ PISANE

+ rozmowa po filmie
Dokumentalny portret Grażyny Przybylskiej-Wendt – jedynej kobiety w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, lekarki, działaczki społecznej,
radnej miasta Płocka i poetki – oparty na jej życiowym doświadczaniu mocy
solidarności. Autorką scenariusza i reżyserem filmu jest Ewa Górska. Koproducentami filmu są Video Studio Gdańsk i ECS.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

GOOGLE – UNIWERSUM WOLNOŚCI I OPRESJI

konferencja
termin | 10 listopada, piątek
wstęp | rejestracja zakończona
Celem konferencji jest krytyczna refleksja nad społecznym i gospodarczym znaczeniem wyszukiwarki.
organizatorzy | ECS, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński

PAPIEROWA FRAJDA

| dla rodzin
termin | 12 listopada, 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

Czy znacie historię papieru?
Opowiemy ją podczas listopadowych
warsztatów dla rodzin. Sprawdzimy,
jak ludzie się komunikowali, gdy nie było
Internetu, komputerów i telefonów.
Będziemy też drukować metodą sitodruku.
Fot. GDawid Linkowski / Archiwum ECS

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI
termin | 24 listopada, piątek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Prof. Krzysztof Podemski, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, będzie analizował m.in. podstawy i efekty protestów w obronie
praw obywatelskich w latach 2015–2017. To już 30 odsłona projektu
GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI.

seminarium
termin | 24–29 listopada
wstęp | rekrutacja zakończona
Wolontariusze z całego świata, którzy pomagają uchodźcom
w obozach w Grecji, Niemczech, Rosji, Turcji oraz w ośrodkach
dla uchodźców w Polsce, spotkają się w ECS.

DIALOGI
DOMINIKAŃSKIE

termin | 25 listopada, sobota, godz. 16
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + REZERWACJA → ecs.gda.pl
Tym razem porozmawiamy o tym, CO REFORMOWAĆ, CO KONSERWOWAĆ? DYLEMATY CHRZEŚCIJAN. Gośćmi rozmowy o przyszłości Kościoła będą m.in. bp dr hab. Marcin
Ryszard Hintz – duchowny luterański i teolog
oraz dr Joanna Koleff-Pracka – teolożka.
To 6 odsłona projektu.

konferencja młodzieżowa
termin | 28 listopada, wtorek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + REJESTRACJA → ecs.gda.pl
Przestrzeń, wspólnota, solidarność – pod tymi hasłami odbędzie się tegoroczna konferencja młodzieżowa. Program układają sami uczniowie,
a także świeży absolwenci szkół średnich. O tym, jak odnaleźć swoją
drogę we współczesnym świecie, młodzież będzie rozmawiać m.in.
z ekspertami i praktykami, których działalność inspiruje do uczestnictwa w życiu publicznym. To 9 edycja projektu.

PAPIER | wystawa

termin | do 31 stycznia 2018
miejsce | ECS, Galeria Trap
Wydawnictwa podziemne to ogromny
dorobek i fenomen polskiej opozycji.
Na wystawie prezentujemy papierowe
archiwalia: ulotki, listy, dokumenty…

SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

Aktywistki i aktywistów zapraszamy na III piętro ECS
CO OFERUJEMY?
przestrzeń spotkań i pracy indywidualnej sieciowanie społeczników –
tu możesz poznać aktywistów innych organizacji wsparcie i poradnictwo dotyczące rozwoju działań społecznych
cykle seminariów
szkoleniowych pod hasłem Gdańska Szkoła Solidarności Codziennie
spotkania z inspirującymi społecznikami w Akademii Zaangażowania
Obywatelski Dyskusyjny Klub Filmowy wystawy podwieczorki
społeczników
szczegóły | ecs.gda.pl/codziennie
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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
/ecsgdansk
/ecsgdansk

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

