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LISTOPAD w ECS

11/2016

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Pomimo jesiennej aury nie układamy się do zimowego snu. W listopadzie
gratka dla naukowców i studentów – trzy konferencje. Rozpoczynają się
też kolejne popularnonaukowe SPOTKANIA Z NAUKĄ. Zapraszamy do
rozmowy o roli chrześcijaństwa w Europie podczas DIALOGÓW DOMINIKAŃSKICH oraz na spotkania autorskie w bibliotece, m.in. z Małgorzatą Niezabitowską. Będzie koncert dedykowany twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz wystawa współczesnego malarstwa. Młodzież poruszy
ważne dla siebie tematy podczas FORUM MŁODYCH. Rodzinom polecamy spotkanie z SOLID(AR)NĄ FERAJNĄ, a wszystkim – bez względu na
wiek – PLANSZOGRANIE i SPACER KURATORSKI.

WYSTAWA STAŁA ECS | 7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–18
ceny biletów i lista certyfikowanych przewodników: ecs.gda.pl

TARAS WIDOKOWY | 7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–18
wstęp wolny, a widoki bezcenne | poziom 6 (windy panoramiczne)

PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 3 listopada, czwartek, godz. 16–19
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Kostki i karty w ruch, czyli planszówki w ogrodzie zimowym ECS dla
rodzin, przyjaciół i samotników. Do wyboru m.in.: Kolejka, Ego i Mistakos – pozornie łatwa gra polegająca na układaniu stosu krzesełek.
Partnerem projektu jest firma TREFL.

SPACER
KURATORSKI

termin | 6 listopada, niedziela,
godz. 12
miejsce | ECS, hol główny (vis-à-vis
kas), szukajcie dużego długopisu
Lecha Wałęsy
wstęp | → REZERWACJA MIEJSC +
bilet: 15 zł/os. (grupowy normalny)
lub 11 zł/os. (grupowy ulgowy)
O solidarności i nadziei po Sierpniu ’80
opowie Michał Lewandowski, absolwent politologii i socjologii, współtwórca
wystawy stałej ECS.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

KONFERENCJE NAUKOWE

Rozmawiamy o historii i polityce, debatujemy, filozofujemy…

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ
3–4 listopada / wstęp wolny

PIERWSZA KONFERENCJA NAUKOWA
POŚWIĘCONA STOCZNI GDAŃSKIEJ

MOBILIZING FOR THE COMMONS

4–6 listopada / wstęp wolny + REJESTRACJA

EUROPEAN POLITICS OF MEMORY REGARDING
THE 25TH ANNIVERSARY OF THE COLLAPSE
OF THE SOVIET UNION IN 1991

15–16 listopada / wstęp wolny
szczegóły | ecs.gda.pl/konferencje

NIEZNOŚNY CIĘŻAR
BRATERSTWA
spotkanie autorskie
termin
7 listopada, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Gościem wieczoru będzie Michał
Przeperski, historyk, autor książki „Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku”.

SPOTKANIA Z NAUKĄ

termin | 8 listopada, wtorek, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Po wakacyjnej przerwie wraca cykl wykładów młodych naukowców:
Joanna Lachowicz: Różne oblicza PRL w powieści XXI wieku
Paula Milczarczyk: Idee XXI wieku – posthumanizm –
– krytycznym okiem

W TWOIM KRAJU WOJNA!

spotkanie autorskie
termin | 16 listopada, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Stan wojenny, zamknięte granice, na ulicach czołgi, a dziennikarka
Małgorzata Niezabitowska i fotograf Tomasz Tomaszewski, wbrew
zakazom, dokumentują rzeczywistość. O swojej działalności konspiracyjnej w czasie stanu wojennego opowie Małgorzata Niezabitowska,
autorka książki „W twoim kraju wojna!”, wydawnictwa Ośrodek Karta.

ŚPIEWAMY KACZMARSKIEGO

koncert
termin | 11 listopada, piątek, godz. 19
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | bilety: 20 zł → kasy ECS + bilety.ecs.gda.pl + eventim.pl
Muzyką komentował komunistyczną rzeczywistość. Śpiewał też o sztuce
i historii. Bohaterem wieczoru będzie twórczość Jacka Kaczmarskiego.

SOLID(AR)NA FERAJNA | dla rodzin

termin | 13 listopada, niedziela, godz. 11
miejsce | wystawa stała, sala warsztatowa
wstęp | bilety: 20 zł/rodzina
+ REZERWACJA MIEJSC: ecs.gda.pl/Formularz
Zapraszamy w podróż do przeszłości. Dlaczego kilkadziesiąt lat temu
stoczniowcy na ponad dwa tygodnie przerwali pracę? Jak wyglądał
bunt? Co ze strajkiem mają wspólnego dwie sklejkowe tablice? – opowiemy o tym dzieciom i opiekunom, którzy zwiedzą z nami salę A wystawy stałej. UWAGA! Spotykamy się zawsze w drugą niedzielę miesiąca!
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

GOŚĆ

Arcybiskup
Tadeusz Gocłowski
Przez niemal pół wieku żył i pracował na Pomorzu, ECS przygotowało album pt. GOŚĆ.
ARCYBISKUP TADEUSZ GOCŁOWSKI. 180
stron, zdjęcia fotoreporterów i z domowych
archiwów, najcenniejsze wspomnienia,
wdzięczności i zadry – do wzruszeń, śmiechu i zadumań.
Aż do grudnia zapraszamy na spotkania
promocyjne w regionie.
Fot. Grzegorz Mehring / „Dziennik Bałtycki”

PUCK | 13 listopada 2016 | godz. 16
Ratusz Miejski | pl. Wolności 1

Album kosztuje 59 zł / podczas promocji można płacić tylko gotówką
+ dostępny na bieżąco w Muzeum Store w ECS

akademia

termin | 13–20 listopada
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | rejestracja zakończona
+ otwarta debata
Trzynasta edycja projektu adresowanego do młodych dziennikarzy
z całej Europy. W tym roku zajmą się tożsamością krajów nadbałtyckich.
Otwarta dla publiczności jest debata prowadzona w języku angielskim
o dziennikarstwie, etyce i tożsamości nadbałtyckiej widzianych oczami
młodych intelektualistów (17 listopada, godz. 16.30, biblioteka).

UKRAIŃCY ZAPRASZAJĄ

termin | 19 listopada, sobota, godz. 16
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 5 (III piętro)
wstęp | wolny
Czy wiesz, że nieprzerwanie od 1977 roku organizowane są w Trójmieście Ukraińskie Jarmarki Młodzieżowe? Do debaty o fenomenie tej
muzyczno-teatralnej imprezy, która przyciąga do Gdańska rzesze młodych Ukraińców z całej Polski – zaprasza Związek Ukraińców w Polsce.

WOLNOŚĆ W SZTUCE

| wystawa
termin | 20–27 listopada
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Wystawa malarstwa z okazji 25 rocznicy powstania Galerii Sztuki Glaza
Expo Design, jednej z dwóch nieprzerwanie działających po transformacji ustrojowej galerii sztuki w Trójmieście, ale jedynej pod tym samym
adresem (Długi Targ 20/21, Gdańsk).

FORUM MŁODYCH

termin | 25 listopada, piątek, godz. 10.00–14.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + REJESTRACJA od 3 listopada

Młodzi ludzie i ich autorytety będą rozmawiać
m.in. o hejcie, patriotyzmie i solidarności.
W programie zaplanowanym przez samych
młodych dziewięć debat, panel dyskusyjny
dla dorosłych oraz inspirujące wystąpienia
gości konferencji. Hasło tegorocznej edycji brzmi:
BOJĘ SIĘ / SZUKAM / MAM NADZIEJĘ.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

DIALOGI
DOMINIKAŃSKIE

debata
termin | 26 listopada, sobota, godz. 16
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + REJESTRACJA
(od 7 listopada)

W jakiej Europie chcemy żyć i jaką rolę chrześcijaństwo będzie odgrywać na Starym Kontynencie przez najbliższych kilkanaście lat? – zapraszamy do dyskusji.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Fot. Wojciech Ostrowski

ZAŁOŻĘ CZERWONE SPODNIE | premiera
termin | 28 listopada, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Bohaterkami filmu (reż. Elżbieta Rutkowska) są seniorki realizujące swoje
marzenia, nie tylko o czerwonych spodniach. Autorzy chcą zainspirować
kobiety do odwagi i zmian. Film polecamy nie tylko widzom 60+.

ZACHĘCAMY DO LEKTURY

„PRZESILENIE. NOWA KULTURA POLITYCZNA”
red. dr Jacek Kołtan

Książka podsumowuje cykl Gdańskich Wykładów Solidarności (2011–2016),
do kupienia w Museum Store / cena: 44,99 zł

„SOLIDARNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE I PAMIĘĆ. CZ. II”
prof. Ireneusz Krzemiński
To drugi tom badań socjologa nad fenomenem Solidarności,
do kupienia w Museum Store / cena: 34,99 zł

9w1

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
/solidaritycentre
/europeansolidaritycentre

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

