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Zimę przesypiają tylko niedźwiedzie! W lutym serwujemy atrakcje dla rodzin –
PLANSZOGRANIE, ekowalentynki i MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA.
W przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE mamy wiele smakołyków dla aktywistów, m.in.: podwieczorek społeczników oraz doradztwo prawne i merytoryczne dla NGO. Dla spragnionych intelektualnych pobudek – GDAŃSKIE
WYKŁADY SOLIDARNOŚCI. Chętnie wprowadzimy studentów, doktorantów
i pracowników naukowych w świat INFOGENERACJI. Wszystkich – wielbicieli fotografii, miłośników historii i tych, którzy nie zwiedzili jeszcze wystawy
stałej ECS – powinien zainteresować spacer kuratorski FOTOSTORY. A tych,
którym marzy się zmienianie świata wokół siebie, zapraszamy do udziału
w projekcie ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ZAPRASZAMY
DO ŚRODKA!

DO KWIETNIA WG CZASU ZIMOWEGO

BUDYNEK

7 dni w tygodniu | 10–18

WYSTAWY

poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynne

PLANSZOGRANIE
W ECS
termin | 1 lutego, czwartek, godz. 13–16
zbiórka | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Gramy z przyjaciółmi i rodzinami!
organizatorzy | ECS, firma TREFL
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI
miejsce | biblioteka ECS
wstęp | wolny

/ 1 lutego, czwartek, godz. 18

RZECZ O ZAPOMINANIU. PEDAGOGIKA
WSTYDU I BEZWSTYDNA POLITYKA
goście | prof. Maria Mendel – pedagog społeczny
(Uniwersytet Gdański) i prof. Tomasz Szkudlarek –
pedagog (Uniwersytet Gdański)

/ 22 lutego, czwartek, godz. 18

POLSKA WSPÓLNOTA ZA KRATĄ.
WIĘZIEŃ POLITYCZNY JAKO
CZYNNIK POLSKIEJ HISTORII
gość | prof. Padraic Kenney – historyk, badacz
najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i Polski (Indiana University
Bloomington)

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

FOTOSTORY

termin | 4 lutego, 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

Za obiektywem aparatu fotograficznego kryją się setki historii o ludziach, emocjach i splotach okoliczności. Podczas spaceru podążymy śladem fotografii opowiadających historię Solidarności widzianą
oczami artystów, fotoreporterów, ale też zwykłych ludzi, którzy nacisnęli spust migawki w tym jednym, wyjątkowym momencie. W roli
przewodnika Iwona Kwiatkowska, historyk-muzealnik z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

KARNAWAŁ
W STOCZNI

termin | 10 lutego, sobota, godz. 19–22
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Tańce przy muzyce na żywo!
W ostatnią sobotę karnawału
zapraszamy na potańcówkę
w ogrodzie zimowym ECS.
Gościć będziemy też
tancerzy lindy hopa –
amerykańskiego
tańca towarzyskiego.

Fot. Sławomir Fiebig / Archiwum ECS

EKOHEART

dla rodzin (dzieci: 6–11 lat)
termin | 11 lutego, niedziela, godz. 11
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina
+ rezerwacja online: ecs.gda.pl/Formularz

Zapraszamy na warsztaty z ekologii, spojrzymy na świat przez zielone
okulary i przygotujemy ekoupominki dla najbliższych, bo święto zakochanych już za chwilę.

ZROZUMIEĆ
SIERPIEŃ
| rekrutacja

termin | do 11 marca

Przed nami ósma edycja projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. Do współpracy zapraszamy mieszkańców Gdańska i okolic, którym bliska jest
idea solidarności codziennie i którzy chcą działać na rzecz swojego
najbliższego otoczenia. Wspólnie odkrywamy lokalne społeczności,
zmieniamy przestrzeń i działamy na rzecz innych. Przygotowania, na
które złożą się m.in. fachowe warsztaty, zaplanowaliśmy na wiosnę.
A finał, czyli działania w terenie, rozpoczną się w wakacje i potrwają do
końca 2018 roku.
szczegóły | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien
kontakt | e-mail: sc@ecs.gda.pl
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ZAPRASZA

społeczników
organizacje pozarządowe
grupy nieformalne

MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA

1, 8, 15 lutego, czwartki, godz. 10.30
wstęp | wolny
Porozmawiamy o sposobach spędzania wolnego czasu w Gdańsku
i o atrakcjach dla najmłodszych. Zapraszamy obcokrajowców, nowych mieszkańców i rodziców z Gdańska. Język spotkań: angielski.

PODWIECZOREK SPOŁECZNIKÓW

spotkanie sieciujące
15 lutego, czwartek, godz. 17.30
wstęp | wolny

DORADZTWO DLA NGO

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

i

szczegóły | ecs.gda.pl/codziennie
miejsce | przestrzeń SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE (3 piętro)

INFOGENERACJA

szkolenia
termin | umów się z bibliotekarzem
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych – pokazujemy, jak
skutecznie korzystać z wolnych zasobów,
usług i katalogu bibliotecznego. Odkrywamy
metody wyboru i selekcji literatury. Uczymy,
jak szybko i sprawnie pozyskiwać dane.
oferta | ecs.gda.pl/Biblioteka

PROGRAM PRAKTYKI
OBYWATELSKIEJ

Zamieszkałeś w Polsce?
Chcesz lepiej poznać miasto i ludzi, którzy tutaj żyją?
Jesteś ciekawy wydarzeń kulturalnych i obywatelskich?
ECS oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek zapraszają do
udziału w PROGRAMIE PRAKTYKI OBYWATELSKIEJ.
szczegóły | ecs.gda.pl/imigranci
kontakt | e-mail: sc@ecs.gda.pl
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
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pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
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