9w1

SIERPIEŃ ECS

08/2016

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Wspominamy najważniejszy i największy strajk w dziejach polskiej drogi
do wolności. W Sierpniu ’80 stanęło wiele zakładów pracy w całej Polsce,
a w Stoczni Gdańskiej im. Lenina do negocjacji z protestującymi zasiedli
przedstawiciele rządu. Pierwszy raz władza tak dalece ustąpiła pod naporem żądań obywateli. Zapraszamy na spacery po wystawie stałej ECS
i po stoczni – tę fascynującą historię opowiedzą uczestnicy wydarzeń
i historycy. Obywatelskie obchody Sierpnia ’80 będziemy świętować
w gdańskich dzielnicach – festynami, piknikami, warsztatami, potańcówkami... Melomani i kinomani – mamy też atrakcje dla Was. Dzieciaki
i rodziny – u nas nie ma nudy. Zapraszamy do ECS!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

WYSTAWA STAŁA ECS

AUDIOPRZEWODNIK DLA DZIECI | od 7 roku życia

MONDO MIGLIORE

termin | 3 sierpnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny
Pierwsze Światowe Dni Młodzieży w Europie wolnej od komunizmu odbyły się 25 lat temu na Jasnej Górze. Zapraszamy na dokumentalny zapis spotkania miliona młodych z Janem Pawłem II .
Reżyseria Dariusz Jabłoński i Władysław Wasilewski.

PLANSZOGRANIE W ECS

termin | 4 sierpnia, czwartek, godz. 17–20
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Dołączcie do nas! Turniej z nagrodami dla wielbicieli farmerki
w trudnych czasach suszy, konkurencji i korupcji, czyli eliminacje
do ogólnopolskiego turnieju gry planszowej Santiago. A oprócz
tego – dziesiątki planszówek dla małych i dużych.

JAROCIN, PO CO WOLNOŚĆ

termin | 6 sierpnia, sobota, godz. 18
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | bilety → kasy ECS
Przedpremierowy pokaz filmu Leszka Gnoińskiego
i Marka Gajczaka – „Jarocin. Po co wolność” oraz dyskusja
z jego twórcami i legendarnymi muzykami Jarocina.

SPACER KURATORSKI PO
WYSTAWIE STAŁEJ

termin | 7 sierpnia, 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)
Czym stoczniowcy wypełniali strajkowe
godziny, gdzie spali i co jedli, skąd się
wzięli w stoczni dziennikarze i księża?
W roli przewodnika – Karolina Lejczak,
historyk i muzealnik, która na co dzień
opiekuje się kolekcją zbiorów artystycznych ECS i pamiątkami historycznymi.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PRAKTYKA OBYWATELSKA
IMIGRANTÓW
termin | 13 sierpnia, sobota, godz. 11–16
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 5
(III piętro)
wstęp | wolny
Co zrobić, żebyśmy lepiej się poznali, zgodnie żyli i korzystali ze swoich doświadczeń? – zapraszamy imigrantki i imigrantów z Trójmiasta.
Wspólnie chcemy opracowywać plan nowych inicjatyw społecznych
i kulturalnych.
organizatorzy | ECS i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

STRAJK! POCZĄTEK

termin | 14 sierpnia, niedziela
miejsce | ECS, Stocznia Gdańska
wstęp | wolny + REZERWACJA → ecs.gda.pl/sierpien
program | ecs.gda.pl/sierpien
Opowiemy Wam fascynującą historię najważniejszego strajku w historii polskiej drogi do wolności, czyli Sierpnia ’80
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
START → godz. 6
Zapraszamy w godzinie rozpoczęcia strajku na spacer
z współorganizatorami protestu, w roli przewodników:
Jerzy Borowczak i Ludwik Prądzyński.
TOUR DE STOCZNIA → godz. 9
Niespieszne zwiedzanie Stoczni Gdańskiej na rowerach, w roli przewodnika: Andrzej Trzeciak, współtwórca wystawy stałej ECS, specjalista od kwestii
stoczniowych.
SPACERY SUBIEKTYWNE
PO WYSTAWIE STAŁEJ
W roli przewodników uczestnicy
protestów Sierpnia ’80:
11.00 / prof. Jadwiga Staniszkis
12.00 / Maciej Pietrzyk
13.00 / Wojciech Charkin
14.00 / Zdzisław Andrzej Fic
Fot. Edward Roedin / Archiwum ECS

termin | 14–31 sierpnia
miejsce | dzielnice Gdańska: Aniołki, Biskupia Górka,
Nowy Port, Orunia, Piecki-Migowo, Sąsiedzi Stoczni,
Siedlce, Stogi + ECS
wstęp | wolny
Już po raz 8 kolektywy aktywistów organizują w gdańskich dzielnicach
społeczne obchody Sierpnia ’80. Zaplanowano m.in.: festyny, warsztaty dla dzieci, potańcówki, zmagania sportowe i spacery kajakowe,
zbieranie opowieści, podwieczorki sąsiedzkie…
organizatorzy | ECS, społeczni partnerzy
program wydarzeń w dzielnicach | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

XXII ENERGA MARATON SOLIDARNOŚCI
termin | 15 sierpnia, poniedziałek, godz. 9
zgłoszenia | do 8 sierpnia → maratongdansk.home.pl
opłata startowa | 89 zł/os.

Pierwszy bieg upamiętniający solidarnościowy Sierpień odbył się
w 1981 roku. Trasa nie była wtedy pełnym maratonem. Idea wspólnego
biegu odrodziła się wraz z polską demokracją w 1989 roku, ale dopiero
od 1995 roku dystans zwiększono do pełnego maratonu – 42 km i 195 m.
Start zaplanowano w Gdyni, a metę w Gdańsku.

SOLIDARITY OF ARTS
JIMEK + | koncert
13 sierpnia, sobota, godz. 20.30
/ plenerowa scena na Ołowiance
w Gdańsku
wstęp wolny, a do strefy
Golden Circle bilety: eventim.pl
KILAR + | koncert
14 sierpnia, niedziela, godz. 20.30
/ plenerowa scena na Ołowiance
w Gdańsku
wstęp wolny, a do strefy
Golden Circle bilety: eventim.pl
PODWÓJNE ŻYCIE KIEŚLOWSKIEGO | filmy + dyskusje
13 i 17–18 sierpnia / ECS, audytorium
Świętujemy 75 rocznicę urodzin jednego z najznamienitszych polskich
reżyserów i scenarzystów. O twórczości reżysera będą mówić m.in.:
Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr i Mirosław Baka.
wstęp wolny | ecs.gda.pl/sierpien
SOLIDARNOŚĆ KULTUR – KULTURA SOLIDARNOŚCI

koncert
21 sierpnia, niedziela, godz. 19.00 / Polska Filharmonia Bałtycka
bilety: filharmonia.gda.pl

KRONOS QUARTET | koncert
27 sierpnia, sobota, godz. 20.00 / ECS, audytorium
Zdobywcy Grammy Award i Polar Music Prize – od klasyki po jazz.
bilety: kasy ECS i online: bilety.ecs.gda.pl oraz eventim.pl/kronos

TRANSPARENT | pokaz przedpremierowy

termin | 28 sierpnia, niedziela, godz. 16
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny
To pasjonująca historia olbrzymiego transparentu z napisem „Solidarność”. Młodzi ludzie z trójmiejskich organizacji podziemnych obmyślili
plan: przygotujemy transparent z okazji przyjazdu Jana Pawła II do
Gdańska w czerwcu 1987 roku, przemycimy go w dziecięcym wózku
na miejsce celebry, a po liturgii poniesiemy go na czele antykomunistycznej demonstracji, która przejdzie pod pomnik Poległych Stoczniowców. Jak się powiodła ta akcja? – zobacz sam. W dokumencie
wykorzystano wiele materiałów archiwalnych, również z zasobów
Służby Bezpieczeństwa. Reżyseria: Mariusz Sławiński.

STOCZNIOWA ZAŁOGA

termin | 27–28 sierpnia, sobota, niedziela
godz. 12, 13, 14, 15
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
wstęp | 5 zł (każde dziecko i opiekun) lub 2,5 zł dla
posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Co to jest stocznia? Jak się buduje statki? Jakie narzędzia ma stoczniowiec? – zapraszamy dzieci z opiekunami na weekendowe animacje do
Wydziału Zabaw, gdzie poznamy wewnętrzne życie stoczni.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ETYKA SOLIDARNOŚCI | wykład

termin | 30 sierpnia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, sala Jana Pawła II (I piętro)
wstęp | wolny + REZERWACJA → ecs.gda.pl/sierpien

Prawdziwa gratka dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Wykład
„SOLIDARNOŚĆ W CZASACH GLOBALNYCH POWIĄZAŃ” wygłosi
prof. Shalini Randeria, rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu,
dyrektor oraz profesor antropologii społecznej i socjologii w Instytucie
Studiów Międzynarodowych i Rozwoju w Genewie.

ROCZNICA PODPISANIA
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

termin | 31 sierpnia, środa, godz. 17
miejsce | kościół św. Brygidy w Gdańsku + historyczna stoczniowa Brama nr 2
W 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych tradycyjnie
zostanie odprawiona msza święta i zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego, kapelana Solidarności,
oraz pod historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
program obchodów | solidarnosc.gda.pl
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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
/europeansolidaritycentre

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

