
STOCZNIA GDAŃSKA 
W GRUDNIU 1970 | dla przewodników
termin | 2 grudnia 2015, środa, godz. 16.30 
miejsce | ECS, pl. Solidarności, sala wystaw czasowych
wstęp | dla certyfikowanych przewodników ECS

Opowiemy przede wszystkim o Grudniu ’70 z perspektywy wydarzeń 
w Stoczni Gdańskiej oraz zaprezentujemy unikatowe pamiątki 
i archiwalia dotyczące tragedii na Wybrzeżu. 

W grudniu rytm wydarzeń wyznaczają rocznice: 45. – rewolty na 
Wybrzeżu, 35. – odsłonięcia pomnika Poległych Stoczniowców 1970 

i 34. – wprowadzenia stanu wojennego. W programie m.in. wystawy 
i promocja książki. Zapraszamy na wystawę stałą – oprowadzać będą 
bohaterowie i świadkowie oraz historycy, którzy przygotowywali 

ekspozycję. A już w duchu nadchodzących świąt: Mikołajki dla rodzin, 
zaproszenie do kolędowania w ECS i podpowiedź dla św. Mikołaja – bilet 
na wystawę stałą ECS i do Wydziału Zabaw dla dzieci są doskonałymi 

prezentami pod choinkę. 
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SPACERY KURATORSKIE 
PO WYSTAWIE STAŁEJ ECS
termin | 6 grudnia 2015, niedziela, godz. 12.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), szukajcie dużego 
długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | → REZERWACJA MIEJSC ecs.gda.pl + bilet: 15 zł/os. 
(grupowy normalny) lub 11 zł/os. (grupowy ulgowy)

Zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca w samo południe! Po wystawie 
stałej ECS będą oprowadzać historycy, którzy pracowali przy 
tworzeniu ekspozycji. Mamy już rozkład jazdy aż do czerwca. Już 
dziś możesz zarezerwować wejściówkę. Pierwszy spacer kuratorski 
6 grudnia, o DUŻYCH I MAŁYCH BOHATERACH opowie Adam 
Czubaszek. Uwaga! O tym nie dowiesz się z książek!
rezerwacja wejściówek online | ecs.gda.pl/spacery-kuratorskie

FORUM EDUKATORÓW 
MUZEALNYCH 
termin | 3–4 grudnia 2015, 
czwartek – piątek 
miejsce | ECS + Narodowe Muzeum 
Morskie
wstęp | tylko dla zaproszonych gości

O wyzwaniach, rozwoju i możliwościach współpracy pomiędzy szkołami 
a placówkami muzealnymi będą dyskutować nauczyciele i muzealnicy 
podczas dziesiątej już edycji Forum Edukatorów Muzealnych, w tym 
roku pod hasłem: Muzeum a szkoła. Konkurencja w nauczaniu czy 
partnerstwo?
więcej | ecs.gda.pl

NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA | gala 
termin | 5 grudnia 2015, sobota, godz. 17.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności, audytorium
wstęp | tylko dla zaproszonych gości

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to laur 
z 21-letnim stażem dla wyróżniających się w minionym roku organi-
zacji pozarządowych z województwa pomorskiego. A mamy ich aż 9312!
więcej | bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

MIKOŁAJKI W ECS | dla rodzin
termin | 6 grudnia 2015, niedziela, godz. 12.00–15.00 
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Otwieramy świąteczne centrum dla rodzin .  Będziemy grać 
w planszówki i wspólnie przygotowywać ozdoby choinkowe. Wszystkie 
własnoręcznie wykonane ozdoby będzie można zabrać do domu. 

A w prezencie co godzina do wygrania gry planszowe sponsorowane 
przez firmę Trefl. 

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

fot. Zenon Mirota / Zbiory ECS

fot. autor nieznany / Zbiory ECS

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



wydawca | Europejskie Centrum Solidarności 
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
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KRYTYKA I KRYZYS 
dyskusja wokół książki
termin | 7 grudnia, poniedziałek, godz. 17.30 
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, biblioteka
wstęp | wolny

Niemal 60 lat po pierwszej publikacji do 
rąk polskiego czytelnika trafia KRYTYKA 
I KRYZYS, jedna z najważniejszych prac badacza 
Reinharta Kosellecka, ważny głos w debacie nad 

dziedzictwem przeszłości. Dyskutować będą: 
dr Jakub Duraj – filozof i tłumacz książki, dr Jacek 
Kołtan – filozof, zastępca dyrektora ECS, oraz 
dr Piotr Zamojski – pedagog, Uniwersytet Gdański.
organizatorzy | ECS i Fundacja Res Publica

MOJE MIASTO: 
LUDZIE – ARCHITEKTURA – URBANISTYKA
termin | 8 grudnia 2015, wtorek, godz. 10.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, audytorium
wstęp | wolny

Jak projektować funkcjonalne i przyjazne miasta XXI wieku? 
Spotkanie poświęcone modelom rozwoju miast zamyka tegoroczny 
cykl debat publicznych organizowanych w ECS przez „Gazetę 
Wyborczą Trójmiasto”.

SUBIEKTYWNE ZWIEDZANIE WYSTAWY
termin | 13 grudnia 2015, niedziela, od godz. 11.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, wystawa stała 
wstęp | wolny → REZERWACJA MIEJSC ecs.gda.pl 

To będą pasjonujące opowieści o dwóch grudniach – ’70 i ’81. Po wystawie 
stałej ECS będą oprowadzać m.in.: górnik ranny w pacyfikacji Kopalni „Wujek”, 
gitarzysta, który grał w asyście uzbrojonego wojska, i sekretarz PZPR, wiele 
godzin mediujący z robotnikami.

POGRZEBANI NOCĄ | promocja książki 
termin | 14 grudnia 2015, poniedziałek, od godz. 18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych 
wstęp | wolny

Spotkanie wokół pierwszej książki, która przybliża historię i rodziny ofiar 
grudniowej tragedii na Wybrzeżu. W dyskusji wezmą udział autorzy książki: 
Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski i Tomasz Słomczyński. Moderatorem 
będzie: Jarosław Zalesiński z „Dziennika Bałtyckiego”.

GRUDZIEŃ ’70 W FILMOWYM 
TRYPTYKU ANDRZEJA WAJDY | wystawa
termin | 16 grudnia 2015 – 30 kwietnia 2016
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, Galeria Trap w ogrodzie zimowym
wstęp | wolny

Wystawa UKRYTE / WYPOWIEDZIANE / PRZYPOMNIANE odwołuje się do 
twórczości Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, 
i jego tryptyku Człowiek z…

SZUKASZ PREZENTU POD CHOINKĘ?
Świętemu Mikołajowi podpowiadamy: bilet na wystawę stałą i do 
Wydziału Zabaw dla dzieci to świetny prezent pod choinkę!
   Kup bilet w kasie, powiedz, że to prezent, a my go zapakujemy 
w karnet prezentowy

2 KOLĘDOWANIE W ECS
termin | 16 stycznia 2016, sobota
wstęp | wolny → REZERWACJA MIEJSC ecs.gda.pl/koledowanie 
od 4 stycznia 2016

Przybywajcie całymi rodzinami, z przyjaciółmi i znajomymi. Śpiewać 
chcemy wspólnie, głośno i radośnie. Kolędować będziemy w ogrodzie 
zimowym ECS.

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
termin | do 28 lutego 2016
informacje | dr Przemysław Ruchlewski
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 56

To już VII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską 
o tematyce związanej z historią Solidarności i opozycją wobec 
komunizmu. Czekają nagrody: publikacja książkowa oraz honorarium.

BANDA | film + dyskusja 
termin | 9 grudnia 2015, 
środa, godz. 18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

16 lat temu na przestrzeni kilku miesięcy 
przepadło bez wieści kilkoro przeciwników 
politycznych prezydenta Aleksandra 
Łukaszenki. Sprawy do dziś nie wyjaśniono. 
Własne dochodzenie wszczęła Raisa 
Michajłowskaja, białoruska obrończyni 
praw człowieka. Film BANDA prezentuje 
wstrząsające wyniki jej śledztwa. Goście 
specjalni: Raisa Michajłowskaja – autorka 
filmu i Aleś Białacki – więzień reżimu i obrońca 
praw człowieka. Spotkanie poprowadzi Andrzej 

Poczobut, polski dziennikarz i publicysta, mieszkający na Białorusi.
organizatorzy | ECS, Freedom House i Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Gdańsku

ŻYWA BIBLIOTEKA | rozmowy o tolerancji i różnorodności
termin | 10 grudnia 2015, czwartek, godz. 10.00–18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, biblioteka, mediateka
wstęp | wolny 

Ludzie zamieniają się w książki. Każdą z nich można wypożyczyć na 30 
minut – to czas na rozmowę i okazja, by poznać ludzi o różnych poglądach 
religijnych, narodowościach i orientacji seksualnej. Tutaj nie ma tajemnic 
i tematów tabu. W ten sposób świętujemy Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka.
organizatorzy | ECS, Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

fot. autor nieznany / Zbiory ECS


