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EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
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OBYWATEL
Wielka gratka – KOBIETY Z DRUŻYNY LECHA, po wystawie stałej śladami
wspomnień będą oprowadzać panie, które startowały do Sejmu w pierwszych częściowo wolnych wyborach. Opowiemy o architekturze budynku.
U progu wakacji inaugurujemy nowy cykl PLANSZOGRANIE W ECS, czyli dobra zabawa nie tylko dla dzieci. Będziemy rozmawiać o protestach
robotniczych z 1976 roku, o feminizmie i pozycji kobiety w islamie. Zapraszamy na wystawę fotograficzną o człowieku legendzie – Nelsonie Mandeli.
Dla kinomanów mamy GDAŃSK DOC FILM FESTIVAL. A że myślimy już
o wakacjach, otwieramy zapisy na hitowe LATO W STOCZNI.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 2 czerwca, czwartek, godz. 17–20
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Inaugurujemy nowy cykl. EGO, KOLEJKA, SANTIAGO, ZWIERZAKI CUDAKI, MISTAKOS i gry z serii DR KNIZIA POLECA – to tylko część tytułów,
które czekają na graczy. Animatorzy zadbają o dobrą zabawę. Na PLANSZOGRANIE w ECS zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
organizatorzy | ECS, TREFL
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SPOTKANIA Z NAUKĄ
termin | 2 czerwca, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Emil Kwidziński: Współczesny liberalizm i jego krytyka
Maciej Urbanek: Kampanie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych jako
determinanta rozwoju marketingu politycznego

KOBIETY Z DRUŻYNY
LECHA | spacery subiektywne
termin | 4 czerwca, sobota, godz. 11, 12, 13
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas)
wstęp | wolny

po wcześniejszej rezerwacji miejsc → ecs.gda.pl

W 27 rocznicę wyborów czerwcowych zapraszamy na subiektywne spacery po wystawie stałej ECS śladami wspomnień trzech kobiet, które

4 czerwca 1989 roku startowały z upoważnienia Solidarności do Sejmu
z listy tzw. drużyny Lecha. Unikatowe opowieści, których nie usłyszysz
w szkole i nie przeczytasz w książkach. W roli przewodników: Grażyna
Staniszewska – polonistka z zacięciem opozycyjnym, internowana, przyjedzie do nas z Bielska-Białej, Barbara Labuda – romanistka, współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, aresztowana i skazana, warszawianka, i Olga Krzyżanowska – lekarka, w czasie okupacji żołnierz
Szarych Szeregów, działaczka pierwszej Solidarności, gdańszczanka.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SPACER
ARCHITEKTONICZNY
termin | 5 czerwca, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas)
wstęp | → REZERWACJA MIEJSC + bilet:
15 zł/os. (grupowy normalny)
lub 11 zł/os. (grupowy ulgowy)

Skąd ten corten? Po wystawie i budynku śladami architektury nowej siedziby ECS oprowadzi Paweł Golak, historyk, muzealnik, zastępca dyrektora ds. muzealno-archiwalnych i biblioteki ECS. Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

NELSON MANDELA.
MAN OF THE PEOPLE | wystawa
termin | 6 czerwca – 27 lipca
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny

Już za życia stał się legendą. Przeprowadził Republikę Południowej Afryki od apartheidu do demokracji. Nelson Mandela – pierwszy czarnoskóry
prezydent RPA, działacz na rzecz praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla – to główny bohater zdjęć. Dr Peter Magubane, autor fotografii, był przyjacielem i wieloletnim współpracownikiem Mandeli.

FEMINIST FOR
TRANSFORMATION | konferencja
termin | 7 czerwca, wtorek, godz. 9.30–16.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

Przedstawiciele środowisk feministycznych i akademickich będą rozmawiać o rozwoju feminizmu w Europie Środkowej i Wschodniej na przestrzeni ostatnich 25 lat.
organizatorzy | ECS, Network of East-West Women

BALTIC SEA NGO NETWORK
termin | 10–11 czerwca, piątek – sobota, godz. 9–18
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny po wcześniejszej rezerwacji
rezerwacja miejsc | bsngoforum.net

Coroczne spotkanie organizacji pozarządowych rejonu Morza Bałtyckiego
na rzecz kultury, społeczeństwa obywatelskiego i migracji.
organizator | Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

SOLIDARNA SZKOŁA | konferencja
termin | 13–14 czerwca, poniedziałek – wtorek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | zaproszenia

Konferencja wieńcząca trzecią edycję projektu SOLIDARNA SZKOŁA. Ponad pięciuset uczniów z całej Polski poznało lokalną historię bohaterów
Solidarności i przygotowało własne projekty społeczne.
organizatorzy | Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z ECS
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

KOBIETA W ISLAMIE

termin | 14 czerwca, wtorek, godz. 18.30–20.00
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Wykład w ramach SPOTKAŃ Z ISLAMEM wygłosi dr hab. Beata Kowalska
– socjolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedmiotem
jej zainteresowań badawczych jest m.in. muzułmański feminizm i sytuacja
kobiet w krajach Bliskiego Wschodu.
organizatorzy | ECS, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
Liga Muzułmańska w RP – Oddział Pomorski, Urząd Miejski w Gdańsku

termin | 23–26 czerwca, czwartek – niedziela
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | bilety → kasy ECS, bilety.ecs.gda.pl
14 edycja festiwalu prezentującego filmy o znaczeniu człowieka w miejscu
pracy – w kontekście gospodarki globalnej, jednoczącej się Europy, na tle
fuzji przedsiębiorstw, eksplozji technologii, ale też biurokracji i oligarchizacji
gospodarki.
program | gdanskdocfilm.pl

LATO W STOCZNI

termin | 27 czerwca – 15 lipca
uczestnicy | 6–12 lat, tylko grupy zorganizowane
godziny | 9.00–10.30, 11.00–12.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REZERWACJA + 6 zł/os. → ecs.gda.pl
od 15 czerwca

Zabawa przednia. Przygotowaliśmy trzy rodzaje zajęć. Pod okiem edukatorek ECS najmłodsi będą realizować prace artystyczne ze stocznią w roli
głównej, uczyć się współpracy i wzajemnego zrozumienia. To już piąta odsłona tego projektu.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

CZERWIEC 1976

konferencja naukowa

termin | 27 czerwca, poniedziałek, godz. 10.00–14.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Mija 40 rocznica buntu robotniczego z 1976 roku, kiedy to
przez kraj przelała się fala strajków i protestów po zapowiedzi
nawet 70-proc. podwyżki cen żywności.

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI CZARNEGO

termin | 29 czerwca, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
zapisy do klubu | Magdalena Jedlicka
e-mail: m.jedlicka@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 73
Rozmowa będzie się toczyć wokół książki Carmen Bugan „Zakopać maszynę do pisania. Dzieciństwo pod okiem Securitate”. Ponownie spotykamy
się we wrześniu.
Fot. Agnieszka Szymik / Archiwum ECS

SPOTKANIA Z NAUKĄ
termin | 30 czerwca, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Katarzyna Katana: Prawo międzynarodowe w obronie dóbr kultury na
przykładzie konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie
Magdalena Jedlicka: Od liberatury po liternet. Literatury cyfrowej przyszłość zapomniana

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

