
PRZEŁOMY ‘68
MARCOWI EMIGRANCI | warsztaty
termin | marzec, poniedziałek – piątek
czas | ok. 1,5 godziny
dla kogo | uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wstęp | bilet: 8 zł/uczestnik + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Młodzież pozna historię tragicznych wydarzeń Marca ’68 oraz historie 
ludzi, którzy 50 lat temu zostali zmuszeni do emigracji. 

TAM, GDZIE ROSNĄ PORZECZKI | projekcja filmu
termin | 4 marca, niedziela, godz. 13
miejsce | ECS, audytorium (parter)
wstęp | wolny
Pokaz dokumentu „Tam, gdzie rosną porzeczki” (reż. Leo Kantor). Po 
projekcji spotkanie z Leo Kantorem – reżyserem i publicystą, Arturem 
Hofmanem – aktorem i reżyserem teatralnym, przewodniczącym Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz Jolantą Krawczy-
kiewicz – dyrektorką Słupskiego Ośrodka Kultury i inicjatorką upamięt-
niania przedwojennych żydowskich mieszkańców Słupska.

MY, LUDZIE Z MARCA | spotkanie autorskie
termin | 20 marca, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)
wstęp | wolny
Czy Marzec ‘68 był prowokacją? Jeżeli tak, to kto za nią stał? Jak wyda-
rzenia wpłynęły na życie ludzi? – m.in. na te pytania odpowie prof. Piotr 
Osęka, historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN, autor książki „My, 
ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ‘68”. W roli moderatora Michał 
Przeperski z Instytutu Pamięci Narodowej.

Pod hasłem PRZEŁOMY ’68 w 50 rocznicę wydarzeń będziemy opowiadać o wyda-
rzeniach Marca ’68, kiedy wskutek kampanii antysemickiej Polskę opuściło 15–20 tys. 
osób. Wielbicielom kina i teatru polecamy trzecią edycję przeglądu WEDŁUG WAJ-
DY…, w roli głównej twórcze małżeństwo Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. 
Mamy dwa nowe formaty adresowane do małych dzieci i ich opiekunów – warto! Pre-
tekstem do rozmowy i spaceru po wystawie stałej będzie 100 rocznica uzyskania praw 

wyborczych przez kobiety. Fani głośnych i zbuntowanych brzmień powinni odwiedzić 
ECS podczas LET’S ROCK. Aktywni gdańszczanie – korzystajcie z działań w przestrzeni 
SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE. Pasjonatom pisania polecamy warsztaty METAFORA 
FAKTU, a wszystkim polecamy WEEKEND ZA PÓŁ CENY. Do zobaczenia! 
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WEDŁUG WAJDY… 
termin | 10–12 marca, sobota – poniedziałek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl

Pod hasłem ANDRZEJ, KRYSTYNA, DOBRZE WYREŻY-
SEROWANE spotkamy się na trzeciej już edycji przeglądu 
WEDŁUG WAJDY... W programie m.in. projekcje filmowe, 
zwiedzanie wystawy stałej śladami Wajdów, koncert ulu-
bionych piosenek Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwato-
wicz z repertuaru Piwnicy pod Baranami, wystawa foto-
grafii, rozmowy o pracy scenograficznej i kostiumach 
Krystyny Zachwatowicz. Wśród gości m.in. Dorota Kolak 
i Mirosław Baka. 
szczegóły → ecs.gda.pl/wedlug-Wajdy 

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Jacek Awakumowski / Zbiory ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Czesław Czapliński / FOTONOVA

PLANSZOGRANIE
termin | 1 marca, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Gramy z przyjaciółmi i rodzinami!
organizatorzy | ECS, firma TREFL

KOBIETY W ROLI GŁÓWNEJ
spacer subiektywny
termin | 4 marca, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), 
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 25 zł/os. (bilet normalny) 
lub 20 zł/os. (bilet ulgowy) + rezerwacja → ecs.gda.pl 
Historia dowodzi, że kobiety były nie tylko inicjatorkami 
wydarzeń, ale i zmieniały ich bieg. O wkładzie kobiet 
w polską wolność opowie Agnieszka Piórkowska, kie-
rownik Działu Projektów Edukacyjnych ECS. 

POLSKA ZA PÓŁ CENY
termin | 9–11 marca, piątek – niedziela, godz. 10–18
wstęp | bilety na wystawę stałą: 10 zł
Zwiedzajcie wystawę stałą ECS za pół ceny. Przyłączamy się 
do akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ 
CENY organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną. 

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA

KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
3 piętro ECS | wstęp wolny | szczegóły → ecs.gda.pl/codziennie

MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA 
1, 8, 15, 22 marca, czwartki, godz. 10.30 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
7 marca, środa, godz. 18.30 

WEŹ TO OMÓW
dyskusja | 14 marca, środa, godz. 19

PODWIECZOREK SPOŁECZNIKÓW
15 marca, czwartek, godz. 17.30

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OPOWIEŚCI 
24 marca, sobota, godz. 17.30

DORADZTWO DLA NGO 
każdy poniedziałek, godz. 15–17

prawne → każdy wtorek, godz. 15–17
merytoryczne → każdy czwartek, godz. 16–18
zapisy | e-mail: sc@ecs.gda.pl 

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

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
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WARSZTATY DLA RODZIN
miejsce | ECS
rezerwacja | ecs.gda.pl/Formularz

WSPÓLNOTEKA 
termin | 10 marca, sobota, godz. 10

dla kogo | dzieci w wieku 3–5 lat z opiekunami 
wstęp | 9 zł/opiekun + nie więcej niż dwoje dzieci, 
każde kolejne dziecko: 9 zł
(bilet należy kupić w kasach ECS przed warsztatami)
Rozpoczynamy nowy cykl spotkań dla dzieci z opiekunami. Zapraszamy 

wszystkich, którzy wierzą, że książki przenoszą w magiczny świat, rozwijają 
i pobudzają wyobraźnię. Tym razem w roli głównej: SOLIDARNE SŁONIE.

SOLID(AR)NA FERAJNA 
termin | 11 marca, niedziela, godz. 11

dla kogo | dzieci w wieku 6–11 lat z opiekunami
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina
Czy wiecie, co wspólnego mają ze sobą moda i muzyka? Okazuje się, że bar-

dzo wiele! Zapraszamy na warsztaty projektowania MODNA PRYWATKA. 

STOCZNIA MALUCHA
termin | 27 marca, wtorek, godz. 10
dla kogo | dzieci w wieku 1,5–3 lata z opiekunami
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: 9 zł/os. (bilet należy kupić w kasach ECS 
przed warsztatami) 

Maluchy i opiekunów zapraszamy do Wydziału Zabaw. Będziemy w twór-
czy i kreatywny sposób trenować zmysły i rozwijać spostrzegawczość. 

Hasło marca: KASK BRYGADZISTY.

UWAGA! NABÓR!
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
rekrutacja | do 15 marca
termin realizacji projektu | kwiecień – sierpień
Wspólnie świętujemy, poznajemy się i zaprzyjaźniamy, upiększamy 
dzielnice, odkurzamy historie lokalnych społeczności… – już po raz ósmy 
zapraszamy aktywistów lokalnych, organizacje i stowarzyszenia 
do zainicjowania obywatelskich obchodów Sierpnia ’80 w społecznościach 
lokalnych. Wspólnie przejdziemy drogę od inspiracji przez proces 
twórczy po realizację. Wspieramy szkoleniowo, m.in. z zakresu rozpo-
znawania potrzeb, współpracy w grupie, planowania i realizacji działań. 
Wybrane projekty wspieramy logistycznie, promocyjnie i .
szczegóły | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

METAFORA FAKTU
warsztaty reportażu
rekrutacja online | od 15 marca
rozmowa wstępna | 7 kwietnia 
termin zajęć | kwiecień – październik 2018 
wstęp | wolny
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)
Wykłady, ćwiczenia, próby reporterskie, konsultacje indywidualne, 
praca w terenie, wspólne redagowanie tekstu – zapraszamy na trze-
cie już warsztaty reportażu w ECS. Zajęcia poprowadzi Włodzimierz 
Nowak, reporter, autor m.in. „Obwodu głowy” oraz jego goście specjalni.
szczegóły | ecs.gda.pl/mf

POLKA NIEPODLEGŁA | wykład
termin | 16 marca, piątek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)

wstęp | wolny
Krytyczka literacka, pisarka i aktywistka społeczna Kazimiera Szczuka 

wygłosi wykład pt. Polki Niepodległe – pozycja kobiet w Polsce przed 
1918 rokiem i po uzyskaniu praw wyborczych. To pierwszy z cyklu co-
miesięcznych wykładów z okazji stulecia praw wyborczych kobiet. 
organizatorzy | ECS, Fundacja Przestrzenie Dialogu, Fundacja im. Róży 
Luksemburg w Polsce
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Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS


