
ZAPRASZAMY 
DO ŚRODKA!
DO KWIETNIA 
WG CZASU ZIMOWEGO

ZOSTAŃ 
CERTYFIKOWANYM 
PRZEWODNIKIEM ECS! 
Interesujesz się historią najnowszą? 
Lubisz dzielić się pasjonującymi historiami? 
W styczniu ogłaszamy nabór na nowy kurs.
szczegóły | ecs.gda.pl/przewodnicy 

PLANSZOGRANIE 
W ECS
termin | 4 stycznia, czwartek, godz. 13–16
zbiórka | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Dziesiątki planszówek w zasięgu ręki. 
Karty więc w dłoń, kostki w ruch, gramy! 
organizatorzy | ECS, firma TREFL

To już tradycja, że przedłużamy świętowanie. Zapraszamy na KOLĘDO-
WANIE W ECS. O tym, że nawet zimą może być zielono, przekonają się 

uczestnicy warsztatów rodzinnych. Startują też zapisy na zimowe warsz-
taty dla dzieci ZIMA W STOCZNI. Społecznicy – rezerwujcie czas na spot-
kania w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE. A mole książkowe 

zapraszamy do biblioteki ECS, mamy dla Was ciekawą czytelniczą pro-
pozycję. Miesiąc zaczynamy planszograniem i spacerem kuratorskim na 
temat multimedialnych rozwiązań na wystawie stałej ECS.
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4 KOLĘDOWANIE W ECS
termin | 13 stycznia, sobota, godz. 18
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny + REZERWACJA 
→ ecs.gda.pl/koledowanie

Przedłużamy czas świętowania. 
Zapraszamy całe rodziny 
z dziećmi, ze znajomymi 
i przyjaciółmi. Zaczerpniemy 
z tradycji i nauczymy się 
nowych/starych, nieznanych 
powszechnie kolęd. 
Mamy też atrakcje instrumentalne 
oraz specjalnie przygotowaną 
na ten wieczór opowieść 
wigilijną o dwóch polskich 
Wigiliach w wolności 
po latach niewoli – 
w 1918 i 1989 roku.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

MULTIMEDIALNA 
PRZYGODA NA WYSTAWIE
termin | 7 stycznia, 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

Co to jest pelengator? Jak w stanie wojennym opozycjoniści 
zhakowali reżimowy Dziennik Telewizyjny? W jaki sposób za-

adaptowano historyczne przedmioty na potrzeby wystawy? 
Podczas spaceru kuratorskiego mowa będzie o wykorzystaniu 
nowych technologii oraz multimediów na wystawie stałej ECS, 

o których opowie Maciej Hasse, członek zespołu tworzącego 
wystawę stałą ECS, koordynator prac zespołu ds. multimediów.

KULTURALNY KLUB 
OBCOKRAJOWCA
termin | 8 i 22 stycznia, poniedziałki, godz. 18 
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny 
Przy kawie i herbacie podyskutujemy o historii 
i tradycji oraz o tym, co dzieje się na kulturalnej 
scenie Trójmiasta. 

BUDYNEK
7 dni w tygodniu | 10–18
WYSTAWY
poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynne

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA

KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



WIRTUALNA 
BIBLIOTEKA 
NAUKI
ŚWIATOWE ZASOBY WIEDZY 
NA JEDNO KLIKNIĘCIE MYSZKĄ 
W BIBLIOTECE ECS! 
OFERUJEMY

 bezpłatny i niemal nieograniczony dostęp (open access) 
do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki, m.in. kompletnych 
kolekcji czasopism, książek, serii wydawniczych 

 dostęp do kilkunastu interdyscyplinarnych baz danych 
EBSCO Publishing, Web of Science oraz Scopus

Więcej informacji uzyskasz, odwiedzając bibliotekę ECS 
i na ecs.gda.pl/biblioteka. 

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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GRA W ZIELONE | dla rodzin
termin | 14 stycznia, niedziela, godz. 11 
dla kogo | dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + REZERWACJA 
→ ecs.gda.pl/Formularz 
Jakie są podobieństwa między ludźmi i roślinami? Nie tylko 
o tym, jak dbać o przyrodę, porozmawiamy podczas warsztatów 
w ogrodzie zimowym. 

ZIMA W STOCZNI
termin | 29 stycznia – 9 lutego, poniedziałek – piątek
czas | 1,5 godz. zegarowej, godz. 9.00–10.30 i 11.00–12.30
grupa wiekowa | 6–12 lat, maksymalnie 25 osób w grupie
miejsce | ECS
wstęp | 1 dziecko / 8 zł + REZERWACJA → ecs.gda.pl/Formularz 

W ferie zimowe na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane. Opowie-
my o tym, jak powstaje statek, zainspirujemy się książkami i stworzy-
my wymarzoną wspólną przestrzeń. My się zimy nie boimy!

WYSTAWY CZASOWE | wstęp wolny

KTO GDZIE 
termin | do 31 stycznia 
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
Głównym motywem wzruszającej ekspozycji są koce 
uchodźców przybywających do Europy przez Morze Śród-
ziemne. Autorką prac jest Margot Sputo, polsko-francuska 
artystka sztuk wizualnych, która tworzy w Paryżu i Krakowie. 

Z ARCHIWUM ECS
termin | do 31 stycznia 
miejsce | ECS, ogród zimowy
Wystawa artefaktów grudniowych z kolekcji archiwum ECS: kuli, 
którą lekarz wyjął z piersi uczestnika masakry grudniowej w 1970 
roku, oraz solidarnościowych ozdób choinkowych, produkowanych 
metodą chałupniczą w pierwsze Boże Narodzenie stanu wojennego. 

Zobacz PORTRET ZBIORÓW ECS 
→ ecs.gda.pl / zakładka ARCHIWUM

ZAPRASZA SPOŁECZNIKÓW, 
ORGANIZACJE POZARZĄDO-
WE, GRUPY NIEFORMALNE
szczegóły | ecs.gda.pl/codziennie
miejsce | przestrzeń SOLIDARNOŚĆ 
CODZIENNIE (3 piętro)

MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA
18 stycznia, czwartek, godz. 10.30
wstęp | wolny
Zapraszamy obcokrajowców, nowych mieszkańców 
i rodziców z Gdańska. 

PODWIECZOREK SPOŁECZNIKÓW
spotkanie sieciujące
18 stycznia, czwartek, godz. 16.30
wstęp | wolny

PECHA KUCHA | prezentacje
24 stycznia, środa, godz. 17.00
20 slajdów, każdy po 20 sekund – zaprezentuj nam swój pro-
jekt. To spotkanie, podczas którego uczestnicy w swobodny, 
często żartobliwy sposób opowiadają o swoich działaniach 
i pomysłach. 
wstęp | wolny

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

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS


