
ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!

PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 5 kwietnia, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
W pierwszy czwartek miesiąca 
zapraszamy do gry w planszówki. 
organizatorzy | ECS, firma TREFL

NOWE TRENDY W TURYSTYCE
termin | 6 kwietnia, piątek
miejsce | ECS
wstęp | rejestracja → trendywturystyce.pl
Podczas jednej z najważniejszych konferencji turystycznych 
w Polsce spotkają się eksperci i pracownicy branży.

Wiosna w stoczni, a więc wychodźcie z domu i odwiedzajcie ECS. W tym 
miesiącu mamy wiele propozycji dla ludzi ciekawych świata, m.in. wykład 
o sytuacji Polek w socjalizmie, festiwal Trampki. Spotkania podróżujących 
kobiet i spacer kuratorski szlakiem organizacji i ruchów młodzieżowych 
w PRL. Nie można przegapić wystawy zdjęć reporterskich dokumentujących 
inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, polecamy też 

warsztaty edukacyjne dla młodzieży oparte na tej ekspozycji. Tradycyjnie 
zapraszamy dzieciaki z opiekunami na kreatywne warsztaty w WYDZIALE 
ZABAW, a społeczników do przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE. A to 
jeszcze nie wszystko!
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WARSZTATY DLA RODZIN
miejsce | ECS

PODWÓRKOWA PRZYGODA
termin | 8 kwietnia, niedziela, godz. 11
dla kogo | rodziny z dziećmi w wieku 6–11 lat
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz 

Powiemy dzieciakom, do czego służył trzepak oraz na czym polega 
gra w kapsle i klasy, jakie były kiedyś ulubione miejsca zabaw i jak 
kreatywnie wykorzystać gumę z pasmanterii. To kolejne spotkanie 
z comiesięcznego cyklu SOLID(AR)NA FERAJNA.

CODZIENNIE INNY!
termin | 14 kwietnia, sobota, godz. 10
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)

Niezdecydowany wilk będzie bohaterem kolejnego spotkania w ra-
mach comiesięcznego cyklu WSPÓLNOTEKA. Lepsza jest powtarzal-
ność codziennych rytuałów czy nowe doświadczenia? Odpowiedzi 
poszukamy podczas rodzinnych warsztatów.

FARBA MALARZA
termin | 24 kwietnia, wtorek, godz. 10
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)

Lubicie malować i nie boicie się przy tym pobrudzić? Jeżeli tak, za-
bierzcie ze sobą strój roboczy. U nas malarze nie będą się nudzić. 
Zapraszamy na zabawę z kolorami w ramach comiesięcznego cyklu 
STOCZNIA MALUCHA.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

KAŻDA WŁADZA 
NAM PRZESZKADZA
termin | 8 kwietnia, 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
Szacuje się, że w latach 1980–1990 w Polsce działało nie-
zależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, 
grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych 
i dla młodych. Opowie o nich, podczas spaceru kurator-
skiego po wystawie stałej, 
dr Grzegorz Piotrowski 
z Wydziału Myśli 
Społecznej ECS. 

PRZEWODNICY ECS
Dziękujemy naszym przewodnikom za udany sezon zimowy! 
Za nami trzecia edycja kursu dla kandydatów na certyfikowa-

nych przewodników ECS i cztery kolejne szkolenia pogłębiają-
ce wiedzę. Życzymy dobrego sezonu letniego i do zobaczenia 
w ECS!

uroczyste zakończenie kursu przewodnickiego | 18 kwietnia
szkolenie dla certyfikowanych przewodników wokół tematu 

ROK 1968 | 23 kwietnia 
lista certyfikowanych przewodników ECS | 

ecs.gda.pl/przewodnicy

BUDYNEK
7 dni w tygodniu | 10–18

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

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA

KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
 miejsce | 3 piętro ECS

MIĘDZYNARODOWY 
KLUB RODZICA
5, 12, 19 kwietnia, godz. 10.30–13.00
26 kwietnia, godz. 17.30–19.30

PODWIECZOREK 
SPOŁECZNIKÓW
12 kwietnia, czwartek, godz. 17.30

KLUB FILMOWY W ECS
18 kwietnia, środa, godz. 18.00

RADA IMIGRANTÓW 
I IMIGRANTEK | dyżur
20 kwietnia, piątek, godz. 16

GDAŃSKA SZKOŁA 
SOLIDARNOŚCI 
CODZIENNIE
21 kwietnia, sobota, godz. 10

AKADEMIA 
ZAANGAŻOWANIA
26 kwietnia, czwartek, godz. 18

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
warsztaty dla grup inicjatywnych
6–8 kwietnia, 19 kwietnia
szczegóły | 
ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

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

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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GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI
termin | 17 kwietnia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

O KREOWANIU INNYCH W POSTSOCJALIZMIE: OD „MOHERO-
WYCH BERETÓW” DO „FANTOMOWYCH UCHODŹCÓW” opowie 

prof. Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POLKI W CZASACH SOCJALIZMU
termin | 18 kwietnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Gościem drugiego spotkania z cyklu wykładów POLKA NIEPOD-
LEGŁA na stulecie uzyskania praw wyborczych kobiet będzie 
prof. Ewa Graczyk, literaturoznawczyni, eseistka, feministka i działacz-

ka społeczna.
organizator | Fundacja Przestrzenie Dialogu

TRAMPKI. SPOTKANIA 
PODRÓŻUJĄCYCH KOBIET

termin | 20–22 kwietnia, piątek – niedziela
miejsce | ECS
wstęp | trampki.travel.pl

Trzy dni poświęcone podróżowaniu. 
To jedyny w Polsce festiwal podróżniczy 

tworzony przez kobiety dla kobiet.
organizator | Fundacja Podążaj Swoją Drogą

PRZEŁOMY ’68
MY, LUDZIE Z MARCA
spotkanie autorskie | 9 kwietnia, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)
wstęp | wolny
Czy Marzec ‘68 był prowokacją? Jeżeli tak, to kto za nią stał? Jak wydarzenia wpłynę-
ły na życie ludzi? – m.in. na te pytania odpowie prof. Piotr Osęka, historyk z Instytutu 
Studiów Politycznych PAN, autor książki „My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia 
‘68”. W roli moderatora Michał Przeperski z Instytutu Pamięci Narodowej.

JOSEF KOUDELKA: INWAZJA. PRAGA 68 
wystawa | 25 kwietnia – 27 maja      
wernisaż | 25 kwietnia, środa, godz. 12
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Zaprezentujemy zdjęcia i multimedia czeskiego fotografa – Josefa Koudelki, który 
w sierpniu 1968 roku dokumentował inwazję wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację. Negatywy przemycono do Ameryki. W 1969 roku – w pierwszą 
rocznicę wydarzeń – fotoreportaż ukazał się w wielu światowych czasopismach. 
W wernisażu weźmie udział autor prac Josef Koudelka.
współpraca | Instytut Francuski w Warszawie

KIEDY JOSEF WRÓCIŁ DO PRAGI 
warsztaty dla uczniów | 25 kwietnia – 27 maja
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych + sale warsztatowe
termin | poniedziałek – piątek
dla kogo | uczniowie gimnazjalni i ponadgimnazjalni
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Dlaczego wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji? Co się wy-
darzyło na ulicach Pragi? Jakie skutki miały te wydarzenia – nie tylko o inwazji i po-
wstrzymaniu demokratyzacji życia będziemy rozmawiać podczas półtoragodzin-
nych warsztatów.

PERSONAL 
DEMOCRACY FORUM
termin | 26–27 kwietnia
miejsce | ECS
wstęp | rejestracja → pdfcee.pl
Forum jest platformą wymiany idei i doświadczeń ak-
tywistów m.in. z regionu Europy Środkowej i Wschod-
niej, zajmujących się zwiększaniem zaangażowania 
obywatelskiego oraz przejrzystości w życiu społecz-
nym i politycznym przy wsparciu nowych technologii. 
Inspiracją tegorocznych sesji tematycznych są trzy 
wartości: godność, solidarność, sprawiedliwość.

NOWOŚĆ 
WYDAWNICZA ECS!
SKŁOTING W EUROPIE ŚRODKOWEJ I ROSJI 
red. Dominika V. Polanska, Grzegorz Piotrow-
ski, Manuel A. Martínez
To pierwsza w języku polskim próba przedsta-
wienia skłotingu, czyli zjawiska zajmowania 
pustostanów bez zgody ich właścicieli. Auto-
rzy tekstów przedstawiają genealogie oku-
pacji pustostanów w Budapeszcie, Wilnie, 
Pradze, Poznaniu, Warszawie czy Peters-
burgu, ale także podejmują debatę z aktu-
alną literaturą, analizując to zjawisko z róż-
nych perspektyw.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA, DO POBRANIA

Fot. Anita Demianowicz


