
3.04 / 18.00 
PO 10 LATACH 
pokaz filmu
Film PO 10 LATACH (reż. Piotr Bikont i Leszek Dziumowicz, prod. Video 
Studio Gdańsk) prezentuje wydarzenia Okrągłego Stołu z perspektywy 
pierwszych 10 lat po wielkich przemianach w Polsce. W spotkaniu weź-
mie udział współtwórca filmu Waldemar Płocharski. 
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl 
MEDIATEKA

4.04 / 15.00–18.00
PLANSZOGRANIE W ECS
Przyprowadź przyjaciół, a my zapewnimy bogatą bazę planszówek 
i miłą atmosferę. 
wstęp | wolny
OGRÓD ZIMOWY

9 w 104/2019
KWIECIEŃ w ECS

Fot. Dawid Linkowski / Personal Democracy Forum

Fot. Andrzej Tanewski / Zbiory ECS

4–5.04 
PERSONAL DEMOCRACY FORUM 2019

Spotkanie aktywistów m.in. z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 
działających przy wsparciu nowych technologii na rzecz zwiększania 
zaangażowania obywatelskiego oraz przejrzystości w życiu spo-

łecznym i politycznym. W tym roku konferencja odbędzie się pod ha-
słem: IN WHOM WE TRUST.
wstęp | rezerwacja → pdfcee.pl

PRZESTRZENIE ECS

6 i 16.04
DIALOG CODZIENNIE

warsztaty edukacyjne
Słuchanie, rozumienie innych, zadawanie pytań – to podstawy dialo-
gu. Jak komunikować się bez oceniania i agresji, dowiedzą się uczest-
nicy i uczestniczki warsztatów. Zapraszamy osoby pełnoletnie.

W roli prowadzących: Dorota Brzezińska – edukatorka, pedagożka, 
psycholożka i Magdalena Fryze-Seroka – historyczka sztuki, animator-
ka kultury, obie z Działu Projektów Obywatelskich ECS.

wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl/dialogcodziennie
SALA 3.36 (3 PIĘTRO)

7.04 / 12.00
OKRĄGŁY STÓŁ: ZBIGNIEW 
BUJAK OPROWADZA 
PO WYSTAWIE STAŁEJ ECS
5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady 
Okrągłego Stołu. Zapraszamy na spotkanie ze 
Zbigniewem Bujakiem, jednym z przywódców 
Solidarności, uczestnikiem negocjacji przy 
Okrągłym Stole. Podczas spaceru po wysta-
wie stałej ECS podzieli się on wspomnienia-
mi, m.in. opowie o nastrojach i przebiegu 
historycznych rozmów sprzed 30 lat. 
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl
WYSTAWA STAŁA

9.04 / 10.00
STOCZNIA MALUCHA: 
PIASEK OCZYSZCZACZA
warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
Z czym kojarzy wam się piasek? Stoczniowcom kojarzy się z czysz-
czeniem statków przed malowaniem. My użyjemy piasku do innych 
celów, bo kto nie lubi tworzyć imponujących budowli z piasku. 
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: 9 zł/os.
WYDZIAŁ ZABAW

Fot. Anna Beata Bohdziewicz / Zbiory ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
KULTURA
MEDIATEKA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
WYDAWNICTWA 



28.04 / 12.00
PLAKATY DRUŻYNY LECHA
O kampanijnej akcji kandydatów opozycji przed 
wyborami parlamentarnymi w 1989 roku opowie 
Jarosław Maciej Goliszewski, jeden z autorów fo-
tografii, które znalazły się na plakatach tzw. dru-
żyny Lecha.  
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl
WYSTAWA STAŁA
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12.04 / 20.00 
Monodram francuskiego pisarza 
i filozofa Bernarda-Henriego Levy’ego 
jest próbą dialogu z euroscepty-
cyzmem oraz wzrostem populi-
zmów w Europie. Spektakl w ECS 
będzie jedynym występem w Pol-
sce podczas całej europejskiej 
trasy filozofa. Sztuka w języku 
francuskim (polskie napisy). 
wstęp | wolny 
+ rezerwacja → ecs.gda.pl  
AUDYTORIUM 

16.04 / 18.00
II GDAŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE: 

JAKI KAPITALIZM? JAKA GOSPODARKA? 
W rozmowie wezmą udział: prof. Dariusz Filar – ekonomista, prof. Anna Giza – 

socjolożka, prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – ekonomistka oraz Edwin 
Bendyk – publicysta. 
wstęp | wolny
AUDYTORIUM 

18.04 / 18.00
AKADEMIA ZAANGAŻOWANIA: 
SOLIDARNOŚĆ KONSUMENCKA

Jak żyć w myśl idei zero waste? Porozmawiamy o redukcji i przetwarzaniu od-
padów, odpowiedzialnym biznesie, przedsiębiorczości społecznej i fair trade. 
wstęp | wolny

SALA 3.35 (3 PIĘTRO)

27.04 / 10.00
WSPÓLNOTEKA: 

NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA?
warsztaty dla dzieci w wieku 3–5 lat z opiekunami
Poczytamy o przyjaźni wielkiego niedźwiedzia i delikatnych motyli. 

Sprawdzimy, czy siatka na owady służy do ich łapania czy ratowania. 
Wspólnie stworzymy barwną motylkową galerię. Będziemy koloro-
wać, wycinać i ozdabiać.

wstęp | 9 zł/opiekun + nie więcej niż dwoje dzieci, 
każde kolejne dziecko 9 zł
WYDZIAŁ ZABAW

28.04 / 11.00
SOLID(AR)NA FERAJNA: 

PODAJ DALEJ 
warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
Kto z was pił oranżadę ze szklanej butelki, nie używając przy tym pla-

stikowej słomki? Skoro kiedyś wszystkie popularne napoje były sprze-
dawane tylko w szkle, to czy pojęcie zero waste było znane ponad 40 
lat temu? Skupimy się również na istocie recyklingu kiedyś i dzisiaj.

wstęp | rodzina: 20 zł 
SALA WARSZTATOWA (3 PIĘTRO), WYSTAWA STAŁA

24.04 / 18.00
ECS HISTORIA 6: 
BEZ ATOMU 
W NASZYM DOMU 
Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku była jak iskra, 
która rozpaliła nowe ognisko społecznego protestu wobec władz PRL. 
O nowych formach sprzeciwu dyskutować będą dr Kacper Szulecki – 
politolog z Uniwersytetu w Oslo oraz Janusz Waluszko – współtwórca 
Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i Federacji Anarchistycznej. Inspi-
racją będzie publikacja „BEZ ATOMU W NASZYM DOMU”: PROTESTY 
ANTYATOMOWE W POLSCE PO 1985 ROKU (Tomasz Borewicz, Kacper 
Szulecki, Janusz Waluszko, Gdańsk 2019).
wstęp | wolny

BIBLIOTEKA

25.04 / 17.30
PODWIECZOREK SPOŁECZNY
Działacie? To może uda nam się wspólnie coś zorganizować albo przy-
najmniej wymienić doświadczeniami. Dołączcie do nas. 
wstęp | wolny
SALE 3.35, 3.36 (3 PIĘTRO)

Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / Zbiory ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS


