
WYSTAWA STAŁA ECS
SIEDEM DNI W TYGODNIU | godz. 10–20
wejście przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
cen biletów i listy certyfikowanych przewodników 
szukaj na: ecs.gda.pl

SPACER KURATORSKI 
PO WYSTAWIE STAŁEJ
termin | 1 maja, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), 
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | rozdaliśmy wejściówki, ale jest nadzieja + bilet: 
15 zł/os. lub 11 zł/os.

Będzie o MAJOWYCH POCHODACH I ZADYMACH widzianych ocza-
mi fotografów. W roli przewodnika – Grażyna Goszczyńska, fotograf 
i historyk, muzealnik z ECS.

No i przyjechała – „Kobieta z pięknym biustem”, czyli dzieło wybitnego artysty 
Joana Miró. Statuetka przez rok będzie mieszkać w ECS na dowód, że otrzy-
maliśmy Nagrodę Muzealną Rady Europy 2016. Znajdziecie ją Państwo 

w ogrodzie zimowym, a już w Europejską Noc Muzeów stanie się prawdziwą 
bohaterką. Majowy program imprez w ECS pęka w szwach – o przyszłości Sta-
rego Kontynentu rozmawiać będą bohaterowie i kreatorzy zmian w Europie, 

poznamy też książkę – laureata nagrody Ambasador Nowej Europy, najmłod-
szych zapraszamy na warsztaty plastyczne i filmowe. A! Zmieniamy czas na 
letni – ECS otwarte do godz. 20!
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FESTIWAL LITERATURY DLA DZIECI
termin | 10–14 maja, wtorek – sobota

wstęp | REZERWACJA→ fldd.pl

Co kryje się w ulach, jak zdobyć literacką Nagrodę 
Nobla i jak umiejętnie czytać mapy? – dowiedz się 
podczas Festiwalu Literatury dla Dzieci. Najmłod-

si będą redagować własny numer „Świerszczyka” 
i tworzyć recyklingowe budowle. Zapraszamy młode 

otwarte umysły! 

SPOTKANIA Z NAUKĄ | wykłady
termin | 12 maja, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Zapraszamy na wykłady młodych naukowców: 
 Piotr Zieliński: Prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza 
 Joanna Jaroszkiewicz: Dostęp do produktów leczniczych – wyzwa-

nie współczesnego świata

13 MAGGIO 81 | wystawa
termin | 13 maja – 4 grudnia
miejsce | ECS, Galeria Mesa

35 lat po zamachu na papieża Jana Pawła II w Galerii Mesa w ECS 
(Muzeum Store, parter) stanie replika papamobile, w którym będą za-
prezentowane filmy, fotografie i kronika wydarzenia. 

EUROPEJSKA DROGA. 
40-LECIE PARTNERSTWA 
GDAŃSKA I BREMY| debata
termin | 9 maja, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny 

Wiosną 1976 roku prezydenci Gdańska i Bremy zawarli porozu-
mienie o współpracy. Z okazji jubileuszu debatować będą: Cor-
nelia Pieper – konsul generalna Niemiec w Gdańsku, Christian 

Weber – prezydent parlamentu Bremy, Paweł Adamowicz – 
prezydent Gdańska, dr Dominik Pick – historyk i kulturoznawca, 
specjalista od relacji polsko-niemieckich i Basil Kerski – dyrektor 

ECS.

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI
termin | 11 maja, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

PRZEŚNIONA REWOLUCJA A „AMORALNY FAMILIARYZM”. 
PEWNE CECHY WSPÓŁCZESNEGO POLSKIEGO SPOŁE-

CZEŃSTWA – to temat wykładu, który wygłosi prof. Andrzej 
Leder, filozof kultury i psychoterapeuta. To będzie już 23 spo-
tkanie z tego cyklu.

Fot. Robert Kwiatek / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

TARAS WIDOKOWY
termin | codziennie, godz. 10–20 
miejsce | VI piętro, wjazd windą
wstęp | wolny

Zapraszamy na taras widokowy na dachu ECS – 25 metrów nad ziemią. 
Rozciąga się stąd wyjątkowy widok na dawną stocznię, gdzie narodziła się 
Solidarność oraz Stare i Główne Miasto. Przy dobrej widoczności zoba-
czysz morze i bursztynowy stadion. 
Mamy tu ławeczki, w ciepły dzień wystawiamy leżaki, przybywajcie na pla-
żowanie, odpoczywajcie, czytajcie książki. 

Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / Zbiory ECS
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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      
     /solidaritycentre

DIALOGI DOMINIKAŃSKIE
wykład i debata 
termin | 14 maja, sobota, godz. 16
wstęp | wolny + REZERWACJA → 
ecs.gda.pl / gdansk.dominikanie.pl

CZY POLSKI KOŚCIÓŁ JEST POWSZECHNY?: s. Małgorzata Chmielew-
ska – najbardziej znana polska zakonnica, Kai Bumann – dyrygent, Henryk 
Woźniakowski – publicysta i wydawca oraz o. Paweł Kozacki OP – pro-

wincjał Polskiej Prowincji Dominikanów.
organizatorzy | Fundacja Centrum św. Jacka i ECS

MODEL INTEGRACJI IMIGRANTÓW
konsultacje społeczne
termin | 14 maja, sobota, godz. 10–13
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny + REJESTRACJA → gdansk.pl 

Gdańsk przygotował pionierski w skali kraju plan wsparcia imigrantów 
i uchodźców. Opinia mieszkańców będzie bardzo cenna. Zapraszamy na 
warsztaty – zaprezentujemy propozycje i posłuchamy opinii.

SPOTKANIA Z ISLAMEM
termin | 17 maja, wtorek, godz. 18.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

O lęku wobec islamu mówić będzie dr Monika Bobako z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
organizatorzy | ECS, Uniwersytet Gdański, Urząd Miejski w Gdańsku, Liga 

Muzułmańska w Gdańsku

TRÓJMIEJSKIE DNI RÓWNOŚCI | debata
termin | 21 maja, sobota, godz. 12
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych

Mowa będzie o polityce antydyskryminacyjnej i równościowej na poziomie 
europejskim, krajowym i lokalnym. Słowem: Jakie korzyści przynosi polity-
ka otwartości i równości?
organizator | Tolerado Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT 

ECS NA iTUNES U 
termin | od 11 maja, środa
Otwieramy stronę ECS na jednej z najpopularniej-
szych internetowych platform edukacyjnych iTu-
nes U, na której będziemy udostępniać darmowe 
nagrania wideo i audio wykładów, konferencji 
i debat, a także filmy dokumentalne i książki. 

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
termin | 21 maja, sobota, godz. 19–1
wstęp | wolny, na część aktywności 

REZERWACJA → ecs.gda.pl

Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, m.in.: ruszy opozycyjna drukarnia i za-
śpiewa bard (tej nocy bilet na wystawę tylko 1 zł!), otworzymy warsztat 

rodzinnego wytwórstwa artystycznego i kino na życzenie w mediatece, 
tajemnice zdradzi biblioteka i będą czekać planszówki. A na dokładkę prze-
wodnicy będą oprowadzać dzieci i dorosłych po stoczni. Koniecznie od-

wiedźcie „Kobietę z pięknym biustem”!

NAGRODA MUZEALNA 
RADY EUROPY 2016 
DLA ECS

Jeszcze nigdy w historii tej nagrody nie otrzymała placówka z Polski – ECS 
jest pierwsze. Rada Europy, najstarsza instytucja europejska, od 1977 roku 
honoruje muzea, których działalność jest szczególnie istotna dla dziedzic-
twa i tożsamości naszego kontynentu. Oceniła, że ECS jest „fascynującym 
przykładem instytucji kultury działającej na rzecz promocji wolności i so-
lidarności”. 
Razem z dyplomem laureat otrzymuje rzeźbę z brązu autorstwa Joana 
Miró, katalońskiego artysty o światowej sławie. Dzieło nosi tytuł „Kobieta 
z pięknym biustem” (1969). Eksponujemy je w ogrodzie zimowym. Statuet-
ka przyznawana jest na rok, po czym trafia do kolejnego zwycięzcy.

WOLONTARIAT W ECS 
Lubisz wyzwania, jesteś ciekawy świata, chcesz się rozwijać, poznawać lu-
dzi i pomagać innym? – dołącz do grona wolontariuszy ECS. Koncerty, 
festiwale filmowe, warsztaty, debaty… Współpracuje z nami już ponad 130 
osób. CZEKAMY NA CIEBIE! → ecs.gda.pl/Wolontariat

EUROPA Z WIDOKIEM 
NA PRZYSZŁOŚĆ | forum
termin | 19–21 maja
wstęp | REZERWACJA i program → 

ecs.gda.pl/europazwidokiem
To spotkanie bohaterów i kreatorów zmian w Europie. Wszystkich łączy 
troska o przyszłość Unii Europejskiej. W kręgu debaty m.in. migracje, przy-
szłość NATO i relacje polsko-niemieckie. 20 maja poznamy książkę – lau-
reata nagrody Ambasador Nowej Europy. 

ECS NA WARSZAWSKICH 
TARGACH KSIĄŻKI
termin | 19–22 maja, czwartek – niedziela
miejsce | Stadion Narodowy 

ODWIEDŹCIE NASZE STOISKO – 13/D2.

ZOOM NA WOLNOŚĆ
warsztaty animacji poklatkowej
termin | 20–22 maja, piątek – niedziela
wstęp | wolny + ZAPISY → 

aaff@solidarity.org.pl
Zapraszamy dzieci i młodzież. To doskonała zabawa! Filmy będą powsta-
wać pod okiem Agnieszki Balkus, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. A na premierowy pokaz zapraszamy w październiku podczas 
ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL 2016.  

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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