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ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Mimo wakacji nie zwalniamy! Już w lipcu zapraszamy na finały ZROZUMIEĆ
SIERPIEŃ w dzielnicach Gdańska – po raz ósmy wspominamy wydarzenia Sierpnia ’80 i w ideałach tych dni szukamy inspiracji, by żyło nam się
lepiej. Koniecznie dołączcie do nas, bo czekają atrakcje dla całych rodzin!
W ECS będziemy też oglądać filmy i grać w planszówki. Uwaga! Ostatnia
szansa, by zobaczyć dwie ważne wystawy: PAPIER oraz CZĘŚCI WSPÓLNE. Kibice piłki nożnej przed telewizorami, a u nas na wystawie stałej spacer
kuratorski – OD SPACERNIAKA DO STADIONU. SPORT W PRL, warto dołączyć. Tymczasem instagramersi będą poszukiwać w ECS fotograficznych
smaczków, żeby potem zdjęcia opublikować w Internecie. Ruszamy!

TARAS
WIDOKOWY W ECS
wstęp | wolny
7 dni w tygodniu | godz. 10–20
Szukających wytchnienia od miejskiego zgiełku zapraszamy
na 6 piętro ECS. Czekają leżaki i widok na stoczniowe żurawie.

INSTAMEET W ECS
termin | 1 lipca, niedziela, godz. 16.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | grupa zamknięta

Miłośnicy fotografii wyruszą w podróż po wystawie stałej ECS i zakamarkach budynku, aby spojrzeć na nie z innej perspektywy. Zdjęcia ze
spotkania będą dostępne na profilach facebookowych:
@ecsgdansk oraz @igersgdansk.
organizatorzy | IgersGdansk, ECS
Fot. Jan Rusek / Archiwum ECS

OD SPACERNIAKA
DO STADIONU.
SPORT W PRL

termin | 1 lipca, 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
Nawet sport został w PRL uwikłany w konflikt między PZPR i NSZZ
„Solidarność”, popularność sportu – który rozgrzewa publiczność od
niepamiętnych czasów – sprawia bowiem, że staje się on łakomym
kąskiem dla manipulacji ideologicznych. Podczas spaceru zaprezentujemy historię konfliktu PZPR – Solidarność widzianą przez pryzmat indywidualnych biografii oraz sportu. W roli przewodnika Jerzy Klimczak
z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS.
kadr z filmu MUNDIAL. GRA O WSZYSTKO (reż. Michał Bielawski, 2013)

KLUB FILMOWY
30
MIEJSC
termin | 4 lipca, środa, godz. 18

miejsce | ECS sala 3.35 (3 piętro)
wstęp | wolny
Pokażemy dwa filmy autorstwa Marii Baranowskiej
i Valeriana Collota: „Moje miejsce” (2014) oraz „Moja
geopolityka” (2014). Po pokazie zapraszamy do dyskusji.

PLANSZOGRANIE
W
ECS
termin | 5 lipca, czwartek, godz. 13–16

miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
W cieniu drzew w ogrodzie zimowym mali i duzi grają w planszówki. EGO, KOLEJKA, ATLANTYDA, MISTAKOS, 5 SEKUND,
JISHAKU i gry z serii DR KNIZIA POLECA – to tylko część tytułów, które czekają na graczy.
organizatorzy | ECS, firma TREFL
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Wspólnie świętujemy, poznajemy
się i zaprzyjaźniamy, upiększamy
miejsca, w których żyjemy,
odkurzamy historie dzielnic… –
wraz z aktywistami lokalnymi,
organizacjami i stowarzyszeniami zapraszamy na wydarzenia
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. Wspólnie zrealizujemy 14 projektów.
Wydarzenia potrwają aż do
końca roku.
szczegóły → ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

MAGICZNE LALKI
BIAŁORUSKIE | warsztaty

termin | 21 lipca, sobota, godz. 12
miejsce | Gdańsk, Park Kupały (Przymorze)
wstęp | wolny

Tradycyjne białoruskie lalki, które przygotowuje
się w jakiejś intencji i w ten sposób nadaje im
moc sprawczą, to motanki. Naszymi motankami
obdarujemy dzieci leżące w szpitalach. A każdy
uczestnik warsztatów otrzyma kartki pocztowe
ze zdjęciami lalek, aby wysłać je wraz z dobrymi
życzeniami do najbliższych. W warsztatach
może wziąć udział każdy. Zabierzcie materiały,
których nie potrzebujecie, stare firanki czy
koszulki, a wspólnie nadamy im drugie życie.

DZIKIE DZIECI
NA SPACERNIAKU

termin | 12–13 lipca, godz. 10–14
miejsce | Gdańsk Orunia, Gościnna Przystań (ul. Gościnna 13)
wstęp | wolny
Czy wiesz, że miejskie dzieci średnio spędzają na dworze mniej czasu niż
osadzeni w więzieniach? Uwalniamy dzieci ze spacerniaka! Kadra Domu
Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” wie, jak to zrobić, bo uczy się edukacji
w terenie, leśnej pedagogiki i wspierania rozwoju młodych w przestrzeni
dzielnicy. Mieszkańców zapraszamy do wspólnej zabawy, m.in. przy tworzeniu błotnej kuchni. Dzieciakom pokażemy, że na podwórku można się
dobrze bawić. Dołączcie do nas! Wychodzimy z domów!

SZUKAMY NOWOŻEŃCÓW

Poszukujemy osób,
które w latach 80.
powiedziały „tak”
w dawnym Pałacu
Ślubów we Wrzeszczu!
Chcemy opowiedzieć
o nich podczas jednego
z finałów
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ.
piszcie i dzwońcie →
e-mail:
zrozumiecsierpien@ecs.gda.pl
tel. 517 368 127

Fot. Archiwum rodzinne

WYSTAWY CZASOWE
PAPIER

termin | do 31 października
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny
Prezentowane na wystawie ulotki, notatki, prywatne
korespondencje, plakaty to szczególny znak minionych
zdarzeń. Wydawnictwa podziemne to ogromny dorobek, fenomen polskiej opozycji. Niezależne publikacje
stały się sposobem na walkę z reżimem i uczyły odważnego myślenia.

CZĘŚCI WSPÓLNE

termin | do 31 lipca
miejsce | ECS, przestrzeń Solidarność Codziennie
(3 piętro)
wstęp | wolny
Bohaterkami zdjęć są ambasadorki i sympatyczki projektu „440 km po zmianę”, które każdego
roku m.in. biorą udział w 440-kilometrowym
spacerze brzegiem Bałtyku, by wesprzeć kobiety z niepełnosprawnościami ruchu.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ZAPRASZAMY
DO ŚRODKA!
BUDYNEK
wstęp | wolny
7 dni w tygodniu | 10–20
WYSTAWA STAŁA
wstęp | biletowany
poniedziałek – piątek | 10–19
sobota – niedziela | 10–20
BIBLIOTEKA
wstęp | wolny
poniedziałek – piątek | 11–16
sobota, niedziela i święta | nieczynne

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS
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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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