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Świętujemy 100 lat niepodległości Polski! Otworzymy wystawę pokazującą
wspólnotę losów Polaków. Z okazji rocznicy zapraszamy też na koncert, pokaz
filmu i dyskusję. Podczas FORUM MŁODYCH oddamy głos młodzieży, a w DIALOGACH ŚWIĘTOJAŃSKICH (dawnych Dominikańskich) swój punkt widzenia
zaprezentują kobiety. Zachęcamy też do rozważań o tym, jak pięć lat po Euromajdanie zmieniła się sytuacja na Ukrainie i w całej Europie. Dla imigrantów
mieszkających w Trójmieście przygotowaliśmy spotkanie na temat historii polskich emigrantów. Warto też wziąć udział z dziećmi w rodzinnych warsztatach
i planszograniu, a miesiąc rozpocząć zwiedzaniem wystawy stałej – tropem artystycznych symboli.
Fot. Mirosław Miłogrodzki

W SAMO POŁUDNIE. TROPEM
ARTYSTYCZNYCH SYMBOLI

spacer kuratorski
termin | 4 listopada, 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
Opowiemy o fotografiach, które dziś uchodzą
za symboliczne, a często powstały przypadkiem, o instalacjach artystycznych, plakatach
filmowych i samych artystach. Po wystawie
stałej oprowadzi Katarzyna Granacka z Działu
Promocji i PR ECS, z wykształcenia historyczka
sztuki, z zamiłowania kinomanka.

PLANSZOGRANIE

termin | 8 listopada, czwartek godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Zapraszamy na jesienne rozgrywki – z rodzinami
i przyjaciółmi. Na liście gier m.in. EGO, KOLEJKA,
SANTIAGO, ZWIERZAKI CUDAKI, MISTAKOS i gry
z serii DR KNIZIA POLECA.
organizatorzy | ECS, Trefl

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI

wernisaż wystawy

termin | 7 listopada, środa, godz. 17
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny
Co łączy żałobną suknię na krynolinie po powstańcu styczniowym i sukienkę
ślubną uszytą 120 lat później z tkaniny sitodrukowej, żeby przemycić ją z Berlina
dla podziemnej drukarni? Łączy je wspólnota. Łączy nić, z której utkana jest niełatwa, wielka polska historia. Zapraszamy Państwa do podróży w czasie – przez
zabory, zsyłki, entuzjazm pierwszej niepodległości, ciemne lata II wojny światowej, znów zsyłki i dyktat komunizmu, rodzącą się opozycję i powstanie Solidarności aż po drugą niepodległość. Ekspozycję z okazji 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości można zwiedzać do 3 lutego 2019.
Fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

100 NA 100. MUZYCZNE DEKADY WOLNOŚCI

koncert
termin | 11 listopada, niedziela, godz. 22
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl
Podczas ostatniego z cyklu 11 koncertów w Polsce, odbywających się
w ramach projektu 100 NA 100. MUZYCZNE DEKADY WOLNOŚCI,
w ECS wystąpią Michał Jacaszek i Stefan Wesołowski. Koncert wzbogacony zostanie o warstwę wideo, przygotowaną przez artystów gdańskiej sceny audiowizualnej, i sceny taneczne.
Koncert „100 na 100. Muzyczne dekady wolności" współorganizowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie realizowane pod Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, sfinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa" na lata 2017-2021.

HORYZONTY PROGRAMOWE OPOZYCJI
DEMOKRATYCZNEJ W PRL | debata

termin | 12 listopada, poniedziałek, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Na temat polskiej myśli niepodległościowej i suwerenności będą dyskutować dawni działacze opozycji demokratycznej w PRL: Leszek
Moczulski – publicysta i polityk, Krzysztof Król – polityk, dziennikarz
oraz Bronisław Komorowski – historyk, prezydent RP (2010–2015).

WARSZTATY DLA RODZIN
STOCZNIA MALUCHA

termin | 13 listopada, wtorek, godz. 10
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
dla kogo | dzieci w wieku 1,5–3 lata z opiekunami
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: 9 zł/os. + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Woda i mąka, gdy połączymy dwa składniki, co z nich powstanie?
Przekonajcie się.

SOLID(AR)NA FERAJNA

termin | 18 listopada, niedziela, godz. 11
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
dla kogo | rodziny z dziećmi w wieku 6–11 lat
wstęp | rodzina: 20 zł + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Tym razem wcielimy się w ciekawskich detektywów, będziemy tropić
przedmioty codziennego użytku, które stały się cennymi eksponatami
historycznymi.

WSPÓLNOTEKA

termin | 24 listopada, sobota, godz. 10
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
dla kogo | dzieci w wieku 3–5 lat z opiekunami
wstęp | 9 zł/opiekun + nie więcej niż dwoje dzieci, każde kolejne dziecko 9 zł + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Rozpakujemy prezenty, zapakujemy kartony, poszukamy wspólnie pomysłów na wykorzystanie pudełek i kolorowych toreb na prezenty.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

CZEŚĆ! KIERUNEK: KULTURA

termin | 14 listopada, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
To otwarte spotkania adresowane do imigrantów, nowych mieszkańców
Gdańska. Przyjrzymy się najważniejszym postaciom polskiej polityki, literatury, filmu i sportu. Będziemy mówić o tożsamości oraz budowaniu narodowego wizerunku poza granicami kraju. Język spotkania: polski.

SALON MŁODOPOLSKI
IM. ARAMA RYBICKIEGO

termin | 14 listopada, środa, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny
Pełnometrażowy film dokumentalny pt. NIEPODLEGŁOŚĆ – Krzysztof
Talczewski (reżyser) i Mirosław Bork (producent kreatywny) – został oparty na zrekonstruowanych i pokolorowanych archiwach z lat 1914–1923,
w większości nigdy niepokazywanych polskiemu widzowi. Muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Po filmie zaplanowano rozmowę z twórcami.

FORUM MŁODYCH

termin | 16 listopada, piątek, godz. 10.30–14.30
miejsce | ECS, audytorium i sale warsztatowe
wstęp | wolny + rejestracja → ecs.gda.pl/forum_mlodych
Co robić z życiem? Prawa zwierząt, ekologia – to tylko niektóre z tematów,
o których uczniowie szkół średnich będą rozmawiać ze swoimi gośćmi podczas 10 edycji młodzieżowej konferencji organizowanej przez ECS.

PIAŚNICA – KULTURA MIEJSCA

konferencja
termin | 22 listopada, czwartek, godz. 9–14
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + rejestracja → piasnica-kulturamiejsca.pl
Piaśnica to największe, obok niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof,
miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w czasie II wojny światowej. Zaprezentowany zostanie m.in. przebieg tragicznych wydarzeń, do których doszło niemal 80 lat temu.

DIALOGI ŚWIĘTOJAŃSKIE

termin | 24 listopada, sobota, godz. 16
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl
Już nie Dialogi Dominikańskie, ale DIALOGI ŚWIĘTOJAŃSKIE, istota projektu
wciąż jednak ta sama. Jakiego Kościoła chcemy? Głos kobiet – zastanawiać
się będą: s. Anna Bodzińska, s. Barbara Chyrowicz, Dominika Kozłowska oraz
Anna Strzałkowska. To już ósma edycja DIALOGÓW.
organizatorzy | ECS, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej

ECS HISTORIA: STOMMIZM

spotkanie wokół książki
termin | 27 listopada, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Czym jest stommizm? Czy jego założenia są dziś aktualne? Kim był człowiek,
który potrafił powiedzieć komunistom „nie”? Zapraszamy na spotkanie
z Radosławem Ptaszyńskim, autorem książki „Stommizm. Biografia polityczna
Stanisława Stommy” (Znak, Kraków 2018). ECS HISTORIA to nowy cykl spotkań wokół ważnych tematów historycznych z książką w tle.

POLSKA – UKRAINA:
5 LAT PO EUROMAJDANIE | debata

termin | 29 listopada, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Dyskusja z okazji 10-lecia „Nowej Europy Wschodniej”, dwumiesięcznika poświęconego problematyce regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej oraz
europejskiej polityce wschodniej. Uczestnikami rozmowy będą: Agnieszka
Lichnerowicz – dziennikarka zajmująca się sprawami międzynarodowymi,
Paweł Kowal – historyk, politolog, ekspert ds. Europy Wschodniej oraz
Andrzej Brzeziecki – redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”.

PUBLIKACJE ECS
kup | Museum Store ECS
pobierz | ecs.gda.pl/Wydawnictwo

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

pod redakcją Konrada Knocha, Jakuba Kufla, Wojciecha Polaka,
Przemysława Ruchlewskiego, Magdaleny Staręgi i Andrzeja Trzeciaka
cena | 60 zł

PAPIESKIE PIELGRZYMKI W PRL

pod redakcją Jakuba Kufla, Wojciecha Polaka i Przemysława Ruchlewskiego
cena | 40 zł
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

9w1

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

