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PAŹDZIERNIK w ECS

10/2017

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Gwiazdą miesiąca jest ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL, w programie: pokazy filmowe, dyskusje, koncerty, warsztaty… ECS odwiedzą też młodzi
europejscy dziennikarze, absolwenci dotychczasowych AKADEMII SOLIDARNOŚCI. Będziemy dyskutować m.in. o współczesnym autorytaryzmie
i przyszłości Europy. Powracamy z cyklem warsztatów edukacyjnych dla
rodzin. A dla wszystkich głodnych rozrywki mamy PLANSZOGRANIE. W programie również trzy wystawy czasowe i spacer kuratorski na temat relacji
robotnicy – Kościół w PRL. Uwaga! W październiku zmieniamy też czas na
jesienno-zimowy. Koniecznie sprawdźcie rozkład jazdy, zanim zaplanujecie
zwiedzanie.
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

KOŚCIÓŁ Z ROBOTNIKAMI,
ROBOTNICY Z KOŚCIOŁEM
spacer kuratorski
termin | 1 października, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-á-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilety: 25 zł/os. (normalny)
lub 20 zł/os. (ulgowy)

Począwszy od wprowadzenia stanu wojennego Kościół katolicki udzielał wszechstronnej pomocy solidarnościowemu podziemiu, także ludziom prześladowanym za walkę z komunizmem, a wizyty Jana Pawła II
w ojczyźnie stawały się inspiracją do walki o wolność. O relacjach robotnicy – Kościół podczas subiektywnego spaceru opowie prof. Wojciech Polak, kierownik Katedry Konfliktów Politycznych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Działu Badań Historycznych
ECS.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

AKADEMIA SOLIDARNOŚCI

termin | 2–6 października
wstęp | rekrutacja zakończona
Przez pięć dni w ECS szkolić się i wymieniać doświadczeniami
będą absolwenci AKADEMII SOLIDARNOŚCI, projektu, który
realizowany jest już od 13 lat. Młodzi dziennikarze z Białorusi,
Holandii, Rosji oraz Włoch mają wspólnie pracować nad własnym projektem łączącym dziennikarstwo i obywatelskie zaangażowanie.
organizatorzy | ECS, „New Eastern Europe”, Eastbook.eu

JAK REAGOWAĆ
NA WSPÓŁCZESNY
AUTORYTARYZM?

termin | 4 października, środa, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Punktem wyjścia do rozmowy na temat reakcji mediów i społeczeństwa obywatelskiego na tzw. współczesny autorytaryzm będzie prezentacja raportu Freedom House „Nations in
Transit 2017”, traktującego o stanie demokracji i przemianach demokratycznych w krajach byłego bloku wschodniego. Wśród gości: Nate Schenkkan – analityk z Freedom House, Iwona Reichardt – dziennikarka „New Eastern Europe”
oraz Volha Damarad – Uniwersytet w Tartu (Estonia).
organizatorzy | ECS, Freedom House

PLANSZOGRANIE

termin | 5 października, czwartek, godz. 13–16
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.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z CLAUDIO MAGRISEM
termin | 5 października, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Spotkanie autorskie
z Claudio Magrisem,
włoskim pisarzem
i eseistą,
laureatem nagrody
AMBASADOR
NOWEJ
EUROPY 2017
za książkę pt.
„O demokracji,
pamięci i Europie
Środkowej”.

WOLNOŚĆ
TO WAŻNA SPRAWA

termin | 8 października, niedziela, godz. 11
wiek | dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
zbiórka | ECS, hol główny (vis-á-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + REZERWACJA →
ecs.gda.pl/Formularz
Rusza druga edycja SOLID(AR)NEJ FERAJNY, czyli rodzinnego projektu edukacyjnego w ECS. Zapraszamy
na warsztaty, podczas których wspólnie odpowiemy
na ważne pytania, jak chronić wolność oraz czy prawa
i obowiązki są potrzebne.
Szablon do malowania na murach przedstawiający znak
opozycyjnego Ruchu „Wolność i Pokój”, lata 80. XX wieku
Autor Andrzej Budek

MEDIA – BIZNES – KULTURA
konferencja
termin | 12 października, czwartek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny
Podczas warsztatów i paneli dyskusyjnych eksperci będą rozmawiać m.in. o przekształceniach współczesnych mediów
oraz ich roli w życiu społecznym.

termin | 13–21 października
wstęp | bilety → kasy ECS + online
W programie pokazy filmów oraz dyskusje z twórcami i znawcami kina. Na afiszu m.in. nagrodzony w tym
roku w Cannes film „Niemiłość” Andrieja Zwiagincewa,
nominowane do Złotej Palmy filmy „Łagodna” Siergieja
Łoźnicy oraz „Happy End” Michaela Hanekego. Podczas
festiwalu odbędzie się również premiera filmów animowanych przygotowanych przez dzieci i młodzież podczas
warsztatów ZOOM NA WOLNOŚĆ oraz dokumentalnego
filmu zrealizowanego podczas kaliningradzkiej edycji festiwalu. Już po raz drugi festiwalowi będzie towarzyszyć muzyczna oprawa – OGRÓD POWOLNOŚCI w ogrodzie zimowym.

WYSTAWY CZASOWE
wstęp wolny

DOK

termin | do 15 października
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
Prezentowane fotografie i instalacje to efekt podróży po portowych i stoczniowych nabrzeżach świata
dwóch francuskich artystek – Florence de Guitarre
i Véronique de Guitarre.

PAPIER

termin | do 30 listopada
miejsce | ECS, Galeria Trap
Papierowa rewolucja – wolne słowo odciśnięte
na papierze – okazała się skutecznym narzędziem pokojowej walki o ideały wolności, solidarności i prawa człowieka. Na wystawie prezentujemy papierowe archiwalia: ulotki, listy,
dokumenty…

LINE / LINIA / ЛIНIЯ

wernisaż wystawy
termin | 25 października, środa, godz. 18
miejsce | ECS, przestrzeń Solidarność Codziennie
(III piętro)
wstęp | wolny
To multimedialny projekt artystyczny dotyczący polsko-ukraińskich przesiedleń (1945–1951). Linia symbolizuje
nie tylko podział na mapie, ale również trudne wieloletnie
rozłąki rodzin i przyjaciół. Autorką projektu jest Natalka
Dovha.

INFOGENERACJA | szkolenia

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu
informacji naukowej. Nauczymy, jak korzystać z katalogów,
baz danych i repozytoriów, jak sprawnie zarządzać bibliografią,
słowem – jak zdobyć fachową i rzetelną informację.
szczegóły | ecs.gda.pl/biblioteka
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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. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

