
ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!
PAŹDZIERNIK — KWIECIEŃ
BUDYNEK
7 dni w tygodniu | 10–18

WYSTAWA STAŁA
poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynna

3.11 | 12.00
PATRIOTYZM 
spacer kuratorski po wystawie stałej
Z okazji zbliżającego się ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI zapraszamy na 
spacer po wystawie stałej śladami patriotycznych uniesień. W roli 
przewodnika dr Konrad Knoch z Działu Badań Historycznych ECS.
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LISTOPAD
w ECS
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5 i 19.11 | 17.00–19.00 
WPROWADZENIE 
DO NIEFASZYSTOWSKIEGO ŻYCIA

seminarium filozoficzno-polityczne
W czasach, kiedy w całej Europie odradzają się skrajnie prawicowe na-

stroje, warto zastanowić się nad tym, czym jest faszyzm i jakie są jego 
przyczyny.
wstęp | wolny + rejestracja → c.rudnicki@ecs.gda.pl

6.11 | 17.00
OLGA, CÓRKA „WILKA” 

spotkanie wokół biografii Olgi Krzyżanowskiej
Olga Krzyżanowska (1929–2018) – posłanka, wicemarszałek Sejmu, se-

nator stała się jedną z twarzy polskiej rewolucji. Z czytelnikami spotkają 
się Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska i Aldona Wiśniewska, autorki 

biografii „Olga, córka »Wilka«” (wyd. Agora, 2019). Rozmowę w biblio-
tece ECS poprowadzi Dagny Kurdwanowska, dziennikarka i publicyst-
ka. Spotkanie odbędzie się w ramach Salonu Młodopolskiego im. Arama 
Rybickiego.
wstęp | wolny 

7.11 | 15.00–18.00 
PLANSZOGRANIE

Plan jest następujący: spotykamy się w ogrodzie zimowym ECS i gramy 
w planszówki Trefla. Mamy ich kilkadziesiąt. Zatem do dzieła! 
wstęp | wolny 

12.11 | 11.00
STOCZNIA MALUCHA: 
KOLORY KREŚLARZA
Kreślarz jest odpowiedzialny za wykonanie rysunków pomocnych do 
budowy statków. Kiedyś używał do tego kartki i zwykłego ołówka. My 
spróbujemy jego fachu, ale do rysowania użyjemy kolorowej farby, 
a narzędziami będą nasze palce. Zabierzcie odzież, którą będzie moż-
na pobrudzić!
dla kogo | dzieci w wieku 1,5–3 lat wraz z rodzicami/opiekunami
wstęp | dziecko: bezpłatnie, rodzic/opiekun: 9 zł + rezerwacja online: 
ecs.gda.pl/Formularz

15.11 
TRENDY 
W EDUKACJI
konferencja
Nauczyciele, pedagodzy, eksperci będą rozmawiać o społecznej od-
powiedzialności edukacji, roli edukacji i relacji nauczyciel – uczeń. 
wstęp | bezee.pl/bilety
organizatorzy | Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Inkubator Przed-
siębiorczości STARTER
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ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
KULTURA
MEDIATEKA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
WYDAWNICTWA 



26.11 | 10.00
POMORSKIE MISTRZOSTWA DEBAT OKSFORDZKICH
Wydarzenie skupiające pomorską młodzież wokół idei debaty oksfordzkiej. 
Zapraszamy do audytorium ECS. 
wstęp | wolny

26.11 | 17.00
AKADEMIA PRZEWODNICKA ECS 
O Kościele w PRL certyfikowanym przewodniczkom i przewodnikom ECS 
opowie dr Przemysław Ruchlewski z Działu Badań Historycznych ECS. 
Zapraszamy do sali warsztatowej nr 4, na 3 piętrze.
wstęp | tylko dla przewodników certyfikowanych ECS

30.11 | 10.00
WSPÓLNOTEKA: WARTO BYĆ ODWAŻNYM 
Czy mniejsi mogą mniej? Spędzimy czas z „Dzielną małpką” z bajki Marty 
Altes. Pofiglujemy i sprawdzimy, dlaczego rodzicom zdarza się stosować 
zakazy wobec dzieci.
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) + rezerwacja online: 
ecs.gda.pl/Formularz

wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00   |   ecs@ecs.gda.pl

ecs.gda.pl   |    /ecsgdansk

 /ecsgdansk   |    /ecsgdapl 

9 w 1

15.11 | 17.00 
SPRAWA STANISŁAWA PYJASA
wernisaż wystawy 
Wystawa DOROTY NIEZNALSKIEJ upamiętnia 
postać Stanisława Pyjasa, studenta, działacza 
ruchu opozycyjnego, zabitego w tajemniczych 
okolicznościach w 1977 roku w Krakowie. Na 
ekspozycję składają się archiwa IPN oraz rodzi-
ny zabitego, a jej centralnym punktem będzie 
autorska rzeźba przedstawiająca bohatera 
ekspozycji. 
Zapraszamy do Galerii Mesa do 2 marca 2020. 
wstęp | wolny

16.11 | 14.00 
JARMAROCK FEST

Coroczny festiwal ukraińskiej muzyki i teatru w Gdańsku odbywający się nie-
przerwanie od 1977 roku! Do ECS zapraszamy 16 listopada na spotkanie autor-
skie z Ireną Karpą, ukraińską pisarką, feministką, liderką rockowego zespołu Qarpa. 
szczegóły | facebook.com/JarmaRockFEST

16.11 | 17.00
OBYWATEL W KOŚCIELE | debata

Czy demokracja i obywatelskość są dziś możliwe, a świeccy mają szansę 
współtworzyć Kościół? – zapraszamy na dyskusję do audytorium ECS. 

organizatorzy | Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto, Fundacja Konrada 
Adenauera 
wstęp | wolny + rejestracja → facebook.com/pg/TPtrojmiasto

21.11 | 17.30
PODWIECZOREK SPOŁECZNY 

Comiesięczne spotkania sieciujące społeczników, czas wymiany po-
mysłów i refleksji. Zapraszamy do przestrzeni Solidarność Codziennie 
(sala 3.35, 3 piętro). 
wstęp | wolny

23–24.11 | 10.00
GDAŃSKA SZKOŁA SOLIDARNOŚCI 

CODZIENNIE: RADNI DZIELNICOWI
Podczas szkolenia będzie mowa m.in. o metodach angażowania 

mieszkańców, pracy zespołowej i diagnozach potrzeb. Spotykamy się 
w przestrzeni Solidarność Codziennie (sala 3.36, 3 piętro). 
wstęp | wolny + zapisy → ecs.gda.pl/codziennie

24.11 | 11.00
SOLID(AR)NA FERAJNA: 

ŚWIĘTO POSTACI Z BAJEK
Reksio? Bolek, Lolek i Tola? Miś Colargol? Cofniemy zegary i poznamy 

świat rozrywki Waszych rodziców, kiedy sami jeszcze byli dziećmi.
dla kogo | dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
wstęp | rodzina: 20 zł (bilet należy kupić w kasach ECS przed warsztatami)
+ rezerwacja online: ecs.gda.pl/Formularz

17.11 | 19.00
KONKURS INTERPRETACJI PIOSENEK 
WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO 
koncert finałowy 
Zaprezentują się uczniowie, studenci i absolwenci szkół artystycznych 
oraz młodzi profesjonalni aktorzy. Zapraszamy do audytorium ECS.
wstęp | 45 zł → kasy ECS, bilety.ecs.gda.pl
organizatorzy | ECS, Fundacja Róbmy Swoje dla Kultury

19.11 | 9.00–13.30
Warsztaty z rozwiązywania 
konfliktów, symulacja obrad 
Okrągłego Stołu i wiele tema-
tów do dyskusji. Już po raz 11 
uczniowie szkół średnich spotka-
ją się w ECS na dorocznej konfe-
rencji młodzieżowej.
wstęp | wolny + rejestracja → 
ecs.gda.pl/forum_mlodych

19.11 | 19.00
KURACJUSZKI |  spektakl
Historia oporu kobiet osadzonych podczas stanu wojennego w obozie 
internowania w Gołdapi. Na pokaz zapraszamy do audytorium ECS. 
wstęp | wolny + rejestracja → ecs.gda.pl 
organizatorzy | ECS, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
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