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STYCZEŃ w ECS
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Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

„Ciepła izba marzeń szczytem i tak jakoś mija styczeń” – głosi stare polskie przysłowie. Zapraszamy więc serdecznie do naszej ciepłej izby i oferujemy wiele
atrakcji. Na początek w ogrodzie zimowym przedłużamy świętowanie – 5 KOLĘDOWANIE W ECS. W tym roku zaśpiewamy, oprócz znanych i lubianych kolęd
oraz pastorałek, kilka przepięknych, liczących nawet ponad 200 lat. Dla rodzin
przygotowaliśmy warsztaty, to dobra edukacja przez zabawę. Nie sposób zapomnieć o DNIU BABCI I DZIADKA. Na warsztaty wokół wystawy czasowej NIĆ.
SPLOTY WOLNOŚCI edukatorki ECS zapraszają dzieci i młodzież. W przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE zachęcamy do rozmów na temat odmienności
i praw człowieka, a imigrantów z Trójmiasta do udziału w zajęciach kulturalnych
w ECS. Na zimowe wieczory proponujemy nie tylko molom książkowym bogatą
bazę biblioteczną dostępną online, a społecznikom najnowszy numer ZESZYTU
SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE.

ZOSTAŃ AKTYWISTĄ
AMNESTY
INTERNATIONAL
termin | 8 stycznia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, Solidarność Codziennie (3 piętro), sala 3.35
wstęp | wolny
Dołącz do trójmiejskiej grupy Amnesty International. Organizacja już ponad
pół wieku przeciwdziała naruszeniom praw człowieka na całym świecie, m.in.
organizując akcje pisania listów w obronie prześladowanych, konferencje oraz
żywe biblioteki. W 1977 roku Amnesty International została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla za wkład w umacnianie postaw wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

STOCZNIA
MALUCHA
edukacja przez zabawę

termin | 8 stycznia, wtorek, godz. 10
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
dla kogo | dzieci w wieku 1,5–3 lata z opiekunami
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: 9 zł/os. (bilet
należy kupić w kasach ECS przed warsztatami)
Tym razem hasło brzmi: KSZTAŁTY GIĘCIARZA.
Kim jest gięciarz i jakie narzędzia są mu potrzebne
do pracy? Giętarka to urządzenie, które pod wpływem ciepła wygina pręty i metalowe rury. My również będziemy zmieniać i formować nowe kształty,
oczywiście nie będzie to metal.

CZEŚĆ! KIERUNEK: KULTURA

termin | 9 stycznia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)
wstęp | wolny
Masz wśród sąsiadów lub znajomych z pracy nowych mieszkańców
Gdańska pochodzących z zagranicy? Zaproś ich do ECS, a opowiemy
im o Polsce! Tym razem SAVOIR-VIVRE, CZYLI CO WYPADA, A CO
NIE. Porozmawiamy o zasadach dotyczących rozmów o pracę i wizyt
towarzyskich. Skupimy się na podobieństwach i różnicach pomiędzy
zwyczajami w Polsce i w innych krajach, stawimy czoło stereotypom.

SPOTKANIA STOCZNIOWCÓW

termin | 10, 24 stycznia, czwartki, godz. 14
miejsce | ECS, mediateka (1 piętro)
wstęp | wolny
Grupa dawnych stoczniowców spotyka się w ECS regularnie od kilku lat, by prowadzić pełne wspomnień dyskusje na temat przeszłości
i przyszłości Stoczni Gdańskiej.

UPRZEDŹ UPRZEDZENIA

termin | 12 stycznia, sobota, godz. 12–17
miejsce | ECS, Solidarność Codziennie (3 piętro), sale 3.34, 3.35, 3.36
wstęp | wolny
Zasada jest prosta. Spotykają się dwie osoby: pierwsza – doświadczona problemem psychicznym, druga – która chce poznać i zrozumieć
jej sytuację. Podczas rozmów w cztery oczy udaje się łamać stereotypy na temat osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz osób
ze spektrum autyzmu.

KOLĘDOWANIE W ECS

termin | 12 stycznia, sobota, godz. 18
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny + rezerwacja miejsc → ecs.gda.pl (od 3 stycznia)
Już po raz piąty do ogrodu zimowego zapraszamy
całe rodziny na śpiewanie kolęd i pastorałek. Każdy dostanie śpiewnik do ręki. Jak co roku nauczymy się nowych pieśni. Muzycy będą przygrywać
(mamy wiele niespodzianek!), animatorzy muzyczni zadbają, abyśmy nie gubili rytmu, a aktorzy opowiedzą nam kilka ciekawych historii. Kto
jeszcze nie kolędował w ogrodzie zimowym,
niech żałuje, bo to wielka frajda. Zapraszamy!

ECS HISTORIA 4 | spotkanie autorskie
termin | 16 stycznia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)
wstęp | wolny

ZMIERZCH SYSTEMU 1988/1989 – jaka droga do wolności, ewolucja czy rewolucja? Zapraszamy na spotkanie poświęcone transformacji ustrojowej w Polsce końca lat 80. Gośćmi wydarzenia będą:
prof. Antoni Dudek – historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prof. Jerzy Eisler – historyk
z Instytutu Historii PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W ECS
termin | 20 stycznia, niedziela,
godz. 13–15
miejsce |
ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Przybywajcie do ECS całymi rodzinami, by wspólnie świętować! Będziemy grać w dawne gry podwórkowe, planszówki i opowiemy bajkę
o Czerwonym Kapturku. W programie również pokaz wyjątkowych
ubrań – przygotowanych z gazet, rolek i kartonów. Najmłodsze dzieci
będą mogły z babciami i dziadkami grać w kręgle i układać klocki.

WSPÓLNOTEKA | edukacja przez zabawę

termin | 26 stycznia, sobota, godz. 10
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
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)
Zabawimy się w tropicieli i obserwatorów pod hasłem WRÓBLOWA WYLICZANKA. Poszukamy ptasich śladów. Policzymy wróbelki
i sprawdzimy, gdzie lubią się spotykać.

NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI
wystawa czasowa

/ EKSPOZYCJA

termin | do 3 lutego
miejsce | ECS, Galeria Trap (antresola)
wstęp | wolny
Pasjonujące eksponaty z 25 polskich instytucji
muzealnych i prywatnych kolekcji, także z archiwum ECS,
za którymi kryją się przejmujące historie pojedynczych ludzi,
rodzin i całego narodu. Wystawa powstała z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

/ WARSZTATY EDUKACYJNE

termin | do 3 lutego 2019, środa – piątek
czas trwania | do 1,5 godziny zegarowej
dla kogo | uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (grupy)
miejsce | ECS, wystawa czasowa + sala warsztatowa
wstęp | wolny + rejestracja → ecs.gda.pl/Formularz
O wspólnocie, polskiej historii i tradycji rozmawiamy z młodzieżą w przestrzeni wystawy NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI.

/ SPACER KURATORSKI

termin | 13, 20, 27 stycznia, niedziela, godz. 12.00
wstęp | wolny
Za każdym eksponatem kryją się ludzkie historie. Nieoczekiwanie też przedmioty,
nawet bardzo odległe od siebie na osi czasu, łączy wspólnota.

GRAFIKI NIEUCZESANE | wystawa

termin | do 31 marca, godz. 10–18
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
wstęp | wolny

Wystawa prac Zygmunta Januszewskiego (1956–2013), artysty grafika,
ilustratora, który w latach 80. rysował i projektował dla wydawnictw niezależnego obiegu w Polsce. Przez wiele lat współpracował z prasą polską
i zagraniczną.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

otwarta | poniedziałek – piątek w godz. 11–18 i sobota w godz. 11–15

ŚWIATOWE ZASOBY WIEDZY NA JEDNO KLIKNIĘCIE MYSZKĄ TYLKO
W BIBLIOTECE ECS!
Biblioteka ECS ma bezpłatny dostęp do pełnych kolekcji czasopism,
książek, serii wydawniczych oraz innych publikacji największych światowych wydawców, takich jak: Elsevier, Springer, Wiley. Pełen dostęp do renomowanych czasopism popularnonaukowych m.in.: „Nature” i „Science”.
A także interdyscyplinarnych baz danych: Web of Science, Scopus, Ebsco.

ZESZYT SOLIDARNOŚCI
CODZIENNIE: (NIE)ŚMIAŁOŚĆ

Zeszyt Solidarności Codziennie to bezpłatny nieregularnik prezentujący
działalność aktywistów odwiedzających przestrzeń SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE, przedstawiający owoce spotkań, warsztatów, wydarzeń. Najnowszy, trzeci numer został poświęcony tematowi nieśmiałości i śmiałości
w realizacji pomysłów. Przeczytacie w nim m.in. o tym, jak przekraczać
społeczne bariery, by z powodzeniem realizować swoje projekty.
Zeszyty dostępne są w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
oraz na ecs.gda.pl/codziennie.

DORADZTWO
DLA SPOŁECZNIKÓW

miejsce | ECS, Solidarność Codziennie (3 piętro), sala 3.34
zapisy | sc@ecs.gda.pl
KSIĘGOWO-FINANSOWE | poniedziałki, godz. 15–17
PRAWNE | wtorki, godz. 15–17
Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | środy, godz. 15–17
MERYTORYCZNE | czwartki, godz. 16–18
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wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
ecs.gda.pl
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