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Instytut Kultury MIejsKIej poleca w grudnIu

akademia gdańska 

Gdańsk ma bogate tradycje sportów wodnych, które w nowoczesnej formie narodziły się w drugiej po-
łowie XIX w. i rozwijały się do 1945 roku. Mówić o nich będzie Jan Daniluk podczas wykładu Akademii 
Gdańska 12 grudnia o godz. 18.00. W czasie spotkania podejmie próbę opisu historii klubów oraz towa-
rzystw wioślarskich, pływackich i żeglarskich. Posłuchamy m.in. o rywalizacji polsko-niemieckiej na tym 
polu i wpływie II wojny światowej na sporty wodne w regionie. Wstęp wolny.

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

sień IKM czynna codziennie
pn–pt 10:00 –18:00
sb–nd 12:00 –16:00
23–24.12, 30–31.12 nieczynne

58 301 20 16
kontakt@ikm.gda.pl
www.ikm.gda.pl

Kawa — Kulturalna wymiana

KaWa to wspólna nazwa dla spotkań Kulturalnej Wymiany, które odbywają się w niekoniecznie zobowiązującej 
atmosferze, przy kawie i kanapkach. W grudniu szykujemy dwa wydarzenia. Zespół IKM zaprasza 9 grudnia 
o godz. 10.00 na zapoznawczą kawę, przy której porozmawiamy o planach szkoleniowych na kolejny rok. Z chę-
cią poznamy sugestie uczestników i uczestniczek podczas cuppingu, a pozostałe fusy użyjemy na warsztatach 
z nanowowsieci.pl. Natomiast 13 grudnia dołączcie do warsztatów z podstaw fotografii produktowej z Aną 
Matusevič. 

Miasta, mity, mistyfikacje

To już czwarta edycja wykładów, których bohaterami są miasta rozumiane nie tylko jako twory przestrzenne 
i struktury urbanistyczno-architektoniczne, lecz również jako obszary nawarstwień kulturowych, palimpse-
stowych historii i społecznych interakcji. Cykl rozpocznie się 6 grudnia o godz. 20.00 w IKM wykładem Jacka 
Dominiczaka o Covilhã w Portugalii. Kolejne miasta, o których usłyszą uczestnicy i uczestniczki, to m.in.: Łódź, 
Malta i Gozo, Bolonia, Władywostok. Wstęp wolny.

IKMgdansk

IKM_gdansk

IKM_gdansk

12.12

9.12. 13.12

6.12, 20.12



9–10.12 | sb–ND Akademia Active Citizens 
warsztaty Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zarządzanie sobą 
i relacjami w organizacji | prowadzenie: Jan Świerszcz 
zapisy i formularz: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

10.12 | ND Warstwy Miasta 
Warstwa trzecia: sztuka i światło w mieście | warsztaty 
prowadzenie: Monika Sidor 
zapisy: www.warstwymiastaikm.evenea.pl | koszt: 10 zł

11:00–13:00

10.12 | ND Gdańska Nagroda Równości
uroczystość wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości
miejsce: Europejskie Centrum Solidarności 13:00

10.12 | ND spacer stocznia Gdańska szlakami Kobiet
w ramach uroczystości wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości 
informacje i zapisy: kontakt@ikm.gda.pl14:00

11–12.12 | pN–Wt Akademia Active Citizens
warsztaty Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zarządzanie sobą 
i relacjami w organizacji | prowadzenie: Jan Świerszcz 
zapisy i formularz: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

12.12 | Wt Gdańskie Miniatury
Zielone miasto. Topola – Nowe Ogrody | spacer dla szkół 
zapisy do 6.12: miniatury@ikm.gda.pl10:00, 11:30, 13:00

12.12 | Wt Akademia Gdańska
Sporty wodne w dawnym Gdańsku 
wykład Jana Daniluka18:00

13.12 | śR KaWa – Kulturalna Wymiana
Podstawy fotografii produktowej | warsztaty 
prowadzenie: Ana Matusevič 
zapisy: www.fotoikm.evenea.pl | koszt: 50 zł

10:00–15:00

13.12 | śR Artbiografie 3 
pokaz filmu Patti Smith: Sen życia | reż. Steven Sebring
prowadzenie: Anna Gacek i Piotr Metz18:00

14.12 | Cz koLEKCJE 
Od pasji do pracy – czyli o działalności bazującej na kolekcjonowaniu 
wykład | goście: Kora Kowalska, Tomasz Gut, Kaina Borejszo, 
Dominik Bodbereski, Krystian Kujda

18:00–20:00

16.12 | sb Gdańskie Miniatury 
Zielone miasto. Topola – Nowe Ogrody | spacer otwarty 
start: 11.00, 14.00 ul. Targ Drzewny, pomnik Jana III Sobieskiego 
12.30 ul. Nowe Ogrody 27 | informacje: miniatury@ikm.gda.pl

11:00, 12:30, 14:00

2.12 | sb sezon grzewczy
wspólne robienie na drutach dla każdego
prowadzenie: Prulla | materiały własne12:00–14:00

2.12 | sb tydzień Węgierski Gdańskiego teatru szekspirowskiego 
projekcja filmu To nie są najlepsze dni mojego życia | reż. Szabolcs Hajdu
prowadzenie: Piotr Kurpiewski 17:30

4.12 | pN tłumacze w szkołach
warsztaty z tłumaczami języka niemieckiego w liceum | obowiązują zapisy 
informacje: www.tlumaczewszkolach.ikm.gda.pl

4.12 | pN salon dyskusyjny Instytutu Metropolitalnego 
i Instytutu Kultury Miejskiej
rozmowa z prof. Iwoną Sagan na temat książki 
Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka 
prowadzenie: Jakub Szlachetko 

18:00

5.12 | Wt tydzień Węgierski Gdańskiego teatru szekspirowskiego
projekcja filmu Moja matka i inni wariaci z rodziny
reż. Ibolya Fekete17:30

6.12 | śR tydzień Węgierski Gdańskiego teatru szekspirowskiego
projekcja filmu Dusza i ciało
reż. Ildikó Enyedi (pokaz przedpremierowy)17:30

6.12 | śR Miasta, mity, mistyfikacje
Covilhã, Portugalia | wykład prof. Jacka Dominiczaka 

20:00

7.12 | Cz koLEKCJE
Niechciany design – skarby w naszych domach | wykład
prowadzenie: Daniel Stoiński18:00

9.12 | sb KaWa – poznajmy się! – spotkanie podsumowujące projekt
10:00–12:00 | cupping z Kawaną 
12:00–15:00 | warsztaty Peeling z kawy z nanowosmieci.pl

grudzIeń 
w InstytucIe
Kultury MIejsKIej

20.12 | śR Miasta, mity, mistyfikacje 
Łódź: miasto „Ziemi Obiecanej” 
wykład dr Łukasza M. Sadowskiego19:00

sień IKM czynna codziennie
pn–pt 10:00 –18:00
sb–nd 12:00 –16:00
23–24.12, 30–31.12 nieczynne 
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, chyba że zaznaczono inaczej.

1.12 | pt pomorze Czyta: Klaudia zalewska 
spotkanie autorskie z Klaudią Zalewską o książce Deficyt 
organizator: Fundacja Pomysłodalnia | prowadzenie: Piotr Wyszomirski

18:00–19:30

8.12 | pt Świąteczne obrazki z aniołkami | warsztaty decoupage
organizator: Galeria Kunsztownia – Jolanta Piłatowicz-Szymkowiak 
prowadzenie: Małgorzata Herzog 

15:00–17:00

8.12 | pt Schopenhauer 2.0. – Arthur Schopenhauer oraz jego filozofia w oparciu 
o materiały tworzone przez internautów, tzw. MEM
organizator: Marcel Minga | prowadzenie: Robert Dolewski

18:00–20:00

11.12 | pN Magiczne lalki 
warsztaty tworzenia lalek-motanek – Anioła Bożonarodzeniowego 
organizator i prowadzenie: Liubov Mykhaylyk 
zapisy: lumicrochet@gmail.com

16:30–18:30

11.12 | pN Gdańska sztuka Interpretacji Muzyki Akordeonowej | koncert 
organizator: Paweł Zagańczyk 
prowadzenie: Paweł Zagańczyk oraz Błażej Reiter, Albert Woelke, 
Paweł Ratajek, Paweł Wiśniewski

19:00–20:30

15.12 | pt sztuka pełnosprawna 
organizator: Fundacja im. Helen Keller | prowadzenie: Iwona Rozbicka
podczas wydarzenia zapewniamy audiodeskrypcję oraz tłumaczenie  
na język migowy

16:00–18:00

otwarty IKM
Otwarty IKM to program współorganizacji projektów i zachęta do ich organizowania przez 
wszystkie zainteresowane osoby. Na zgłoszenia czekamy do 10-tego dnia każdego miesiąca. 
Informacje: www.otwarty.ikm.gda.pl

wyszuKanych, spoKojnych ŚwIąt życzy zespół IKM.


