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GRUDZIEŃ w ECS

12/2017

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
Idą święta. Mamy więc sporo prezentów. Dla rodzin spotkanie mikołajkowe, a dla wszystkich planszówkowe popołudnie. Na liście prezentów
również spotkanie autorskie w rockowym klimacie, rozmowa z laureatem nagrody AMBASADOR NOWEJ EUROPY i wernisaż wystawy.
Podczas Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu będziemy rozmawiać o wolontariacie wśród imigrantów, a dla trójmiejskich społeczników mamy
kilka propozycji w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE. Grudzień
zakończymy subiektywnym zwiedzaniem wystawy stałej, podczas którego uczestnicy i świadkowie będą wspominać wydarzenia Grudnia ’70
oraz Grudnia ’81.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

GALA NAGRODY
termin | 1 grudnia, piątek, godz. 16
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | zaproszenia
Nagrodą Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, przyznawaną od 23 lat, honorowane są organizacje pozarządowe działające
na Pomorzu. Jej głównym celem jest wzmocnienie i poszerzenie aktywności społeczności lokalnych.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

JAK SOLIDARNOŚĆ STAŁA
SIĘ RUCHEM
SPOŁECZNYM?

termin | 3 grudnia, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilety: 25 zł/os.
(normalny) lub 20 zł/os. (ulgowy)
„Jak coś się zacznie, to musi się dobrze skończyć” – te słowa montera ślusarza
ze stoczniowego wydziału W3 świetnie oddają przeczucia momentu przełomu.
O tym, jak Solidarność stała się ruchem społecznym, podczas spaceru kuratorskiego opowie dr Jacek Kołtan, zastępca dyrektora ECS.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

MIKOŁAJKI W ECS

termin | 3 grudnia, niedziela, godz. 12–15
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Bombki, łańcuchy i inne ozdoby – podczas mikołajek wspólnie przygotujemy w ECS. Kolorowymi i świecącymi cudami będziecie mogli
ozdobić domowe choinki. A ścianka selfi może posłużyć tym, którzy
chcą dla bliskich przygotować świąteczne kartki.

termin | 4 grudnia, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny
Spotkanie autorskie ze Stanisławem Danielewiczem, publicystą, muzykiem, DJ-em i organizatorem życia muzycznego, oraz Marcinem Jacobsonem, animatorem kultury, impresario, publicystą i producentem
muzycznym – autorami książki „Rockowisko Trójmiasta. Lata 70.”.

PLANSZOGRANIE

termin | 7 grudnia, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Na zimowe popołudnia – planszówki!
Serdecznie zapraszamy, bo w pojedynkę nie da się grać!
organizatorzy | firma Trefl, ECS

KTO
GDZIE

wernisaż wystawy
termin | 8 grudnia
piątek, godz. 12
miejsce | ECS, Galeria Mesa
(Museum Store)
wstęp | wolny
Wystawa francuskiej artystki
Margot Sputo to opowieść
o uchodźcach przybywających
przez Morze Śródziemne do Europy. Autorka instalacji i fotografii
odwołuje się do wyobraźni i wrażliwości odbiorców w społecznie
ważnym temacie. Wystawa będzie
czynna do 31 stycznia 2018.

TYDZIEŃ
WOLONTARIATU
dyskusja i warsztaty
termin | 7 grudnia, czwartek
godz. 10–13.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

„Wolontariat jako narzędzie integracji” – w spotkaniu wezmą udział
m.in. Diana Radeva z Centrum Wolontariatu w Rzymie oraz Alkisti
Macrynikola, dyrektor ds. międzynarodowego partnerstwa w Ethelon,
greckiej organizacji pozarządowej.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SPOTKANIE
AUTORSKIE
Z CLAUDIO MAGRISEM

termin | 7 grudnia, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Spotkanie autorskie z Claudio Magrisem, włoskim pisarzem i eseistą,
laureatem nagrody AMBASADOR NOWEJ EUROPY 2016 za antologię
tekstów pt. „O demokracji, pamięci i Europie Środkowej”, oraz tłumaczką książki prof. Joanną Ugniewską (tłumaczką książek m.in. Umberto Eco).

MARATON
PISANIA
LISTÓW
termin | 10 grudnia, niedziela, godz. 10–18
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz
sami potrzebują wsparcia. Pochodzą z 10 państw. Shackelia Jackson
z Jamajki jest nękana za przeciwstawianie się przemocy policjantów,
Mahadine z Czadu grozi więzienie za posta na Facebooku, Clovis Razafimalala z Madagaskaru został skazany za ochronę zagrożonego lasu
deszczowego… Napisz list w ich obronie i zmień ich życie!
szczegóły | maraton.amnesty.org.pl

FORUM MIGRACJI
Itermin
INTEGRACJI
| 15 grudnia, piątek, godz. 10–15

miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny
Spotkanie poświęcone roli kultury w integracji imigrantów i imigrantek. Gościem będzie m.in. dr Monem Mahjoub, pochodzący
z Libii językoznawca, filozof, krytyk polityczny i poeta.

ŚLADAMI DWÓCH
POLSKICH
GRUDNIÓW
termin | 17 grudnia, niedziela, godz. 11
miejsce | ECS, wystawa stała
wstęp | wolny + REZERWACJA

Grudzień ’70 i Grudzień ’81 to dwie historyczne
daty, które uczcimy podczas subiektywnego zwiedzania wystawy stałej. Nasi goście:
dr Lucjan Adamczuk
doradca strajkujących w Grudniu ’70
i styczniu ’71 w Szczecinie
Stanisław Huskowski
zaangażowany w niezależną działalność
wydawniczą, internowany podczas stanu
wojennego
Andrzej Kraiński
lider rockowej grupy Kobranocka
Marek Kowalski
uczestnik strajku w Wyższej Szkole
Pożarniczej w Warszawie w Grudniu ’81
Janina Żabkiewicz
uczestniczka wydarzeń gdyńskiego
czarnego czwartku w Grudniu ’70

zaprasza społeczników, organizacje pozarządowe,
grupy nieformalne
szczegóły | ecs.gda.pl/codziennie
miejsce | przestrzeń SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
(III piętro)

WEŹ TO OMÓW | 6 grudnia, środa, godz. 19–22

Czy jesteśmy gotowi na sztuczną inteligencję? Jakie zasady powinna ustalać
konstytucja? Jak dbać o trójmiejskie lasy? Zapraszamy do rozmowy w luźnej
i przyjaznej dla różnorodnych poglądów atmosferze. Dołączcie do nas.
wstęp | wolny
organizator | Weź Się Zbierz

AKADEMIA ZAANGAŻOWANIA | 7 grudnia, czwartek, godz. 18
O aktywizmie i sposobach rozwiązywania lokalnych problemów.
wstęp | wolny

PODWIECZOREK SPOŁECZNIKÓW | 14 grudnia, czwartek, godz. 16
spotkanie sieciujące
wstęp | wolny

DORADZTWO DLA NGO

prawne → każdy wtorek, godz. 17–19
merytoryczne → każdy czwartek, godz. 16–18
zapisy | e-mail: sc@ecs.gda.pl
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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

|

/ecsgdansk

|

ecs@ecs.gda.pl

/ecsgdansk

|

/ecsgdapl

