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OBYWATEL
Lato w mieście nie musi być nudne! U nas w menu: wystawa stała – mamy
audioprzewodniki również dla dzieci i spacer kuratorski dla dorosłych,
warsztaty LATO w STOCZNI i WYDZIAŁ ZABAW pełen atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych. Polecamy: popołudnie z planszówkami,
prapremierę filmu z Markiem Kamińskim w roli głównej, naszym gdańskim podróżnikiem o światowej sławie. W słoneczne dni – korzystajcie
z leżaków na tarasie widokowym, a gdy pada – zaglądajcie do biblioteki.
Pamiętajcie, czekamy na Was 7 dni w tygodniu, w godz. 10–20.
Zapraszamy do środka!
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

WYSTAWA STAŁA ECS

SIEDEM DNI W TYGODNIU | godz. 10–20

ceny biletów i lista certyfikowanych przewodników: ecs.gda.pl

TARAS WIDOKOWY | SIEDEM DNI

W TYGODNIU | godz. 10–20

wstęp wolny, a widoki bezcenne | poziom 6 (windy panoramiczne)
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

LATO W STOCZNI

dla dzieci
termin | do 15 lipca
poniedziałek – piątek
uczestnicy | 6–12 lat,
tylko grupy zorganizowane
godziny | 9.00–10.30, 11.00–12.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | REZERWACJA → ecs.gda.pl +
6 zł/os.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy warsztaty wakacyjne. Dzieciaki
będą tworzyć artystyczne dzieła, zwiedzać tereny stoczniowe i uczyć
się współpracy. Wszystko pod okiem edukatorek ECS. Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane.
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

WYDZIAŁ ZABAW

dla rodzin
termin | codziennie, w godz. 10–20
(ostatnie wejście: godz. 19)
miejsce | ECS, parter
bilety | 2,5–5 zł/os.

Dzieciaki z opiekunami zapraszamy w morski rejs. Na 400 m2
czeka wiele tradycyjnych i interaktywnych atrakcji. Zabierzcie ze
sobą obuwie na zmianę lub skarpetki z powłoką antypoślizgową. Kolejne grupy wchodzą o każdej pełnej godzinie.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

SPACER KURATORSKI
PO WYSTAWIE STAŁEJ

dla dorosłych
termin | 3 lipca, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas)
wstęp | → REZERWACJA MIEJSC +
bilet: 15 zł/os. (grupowy normalny)
lub 11 zł/os. (grupowy ulgowy)
Tym razem opowiemy o tzw. polskich miesiącach – Czerwiec ’56,
Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76 – które złożyły się na powojenną polską zbiorową tożsamość. A także o strajku w Lublinie w lipcu
1980 roku, który wielu historyków uznaje za preludium gdańskiego
Sierpnia ’80. W roli przewodnika: dr Jakub Kufel, historyk i politolog
z Wydziału Myśli Społecznej ECS.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

KULTURALNY KLUB OBCOKRAJOWCA

termin | 5, 19 lipca, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Podczas spotkań imigranci poznają twórczość polskich pisarzy
współczesnych, rozmawiają o filmie, muzyce oraz ofercie kulturalnej
Gdańska. Latem zajęcia odbywają się także w terenie.
Fot. Damian Chrul / Archiwum ECS

PIELGRZYM | prapremiera filmu
termin | 5 lipca, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Bohaterem filmu „Pielgrzym” (reż. Jan Czarlewski)
jest Marek Kamiński, gdański podróżnik, który
jako pierwszy zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu
jednego roku bez pomocy z zewnątrz. Tym razem
w roli pątnika ruszył pieszo z Królewca (Kaliningrad) do Santiago De Compostela w Hiszpanii średniowiecznym szlakiem św. Jakuba. Pokonał cztery
tysiące kilometrów w poszukiwaniu odpowiedzi na
wiele ważnych, duchowych pytań.
organizator | Fundacja Marka Kamińskiego
fot. Katarzyna Kędzierska

PLANSZOGRANIE W ECS

termin | 7 lipca, czwartek, godz. 17–20
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Dołączcie do nas! W każdy pierwszy czwartek miesiąca ogród zimowy
ECS zamieniamy w centrum planszogrania. Lista gier jest bardzo długa,
m.in.: Ego, Kolejka i Mistakos. Pamiętajcie – gry planszowe rozwijają
wyobraźnię, uczą zasad współzawodnictwa i są wspaniałym sposobem
na spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną.

BURSZTYN
DZIEŁA
MYRTA

wernisaż wystawy
termin | 11 lipca, poniedziałek,
godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw
czasowych
wstęp | wolny
Szkatuły, zegary, rzeźby i obrazy… Autorem bursztynowych
dzieł jest Lucjan Myrta, sopocki artysta, który w bursztynie rzeźbi już od niemal 50
lat. Ekspozycja będzie czynna do 12 września 2016.
UWAGA! Wstęp na wystawę, poza wernisażem, jest
płatny.

NELSON MANDELA.
MAN OF THE PEOPLE
wystawa fotografii

termin | do 27 lipca 2016, w godz. 10–20
miejsce | Galeria Trap (parter)
wstęp | wolny

Autorem niemal stu zdjęć jest dr Peter Magubane, osobisty fotograf i przyjaciel Nelsona Mandeli – pierwszego czarnoskórego prezydenta RPA, laureata
Pokojowej Nagrody Nobla, który przeprowadził swój kraj od segregacji rasowej do wolności. Przejmująca i wzruszająca ekspozycja, która gościła już m.in.
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

13 MAGGIO 81. ZAMACH NA PAPIEŻA
instalacja multimedialna
termin | do 4 grudnia 2016, w godz. 10–20
miejsce | Galeria Mesa (parter)
wstęp | wolny

Wystawa przywołuje zamach na Jana Pawła II, przeprowadzony 35 lat
temu na placu św. Piotra. Centralną częścią ekspozycji jest fiat campagnola z 1981 roku, taki sam jakim przemieszczał się Ojciec Święty.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

FRANCISZEK WALICKI
I POLSKI ROCK | dyskusja

termin | 13 lipca, środa, godz. 17.30
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Ojciec polskiego big-beatu, założyciel wielu zespołów rockowych, twórca sopockiego klubu
Non-Stop – Franciszek Walicki będzie głównym
bohaterem spotkania. Pretekstem do rozmowy
jest książka „Franciszek Walicki we wspomnieniach Anioła Stróża”. O życiu i działalności zmarłego w ubiegłym roku dziennikarza muzycznego
i autora tekstów piosenek opowiedzą jego współpracownicy: Marcin
Jacobson – producent i wydawca muzyczny, Wojciech Fułek – animator
kultury. Moderator: Marcin Mindykowski z Radia Gdańsk.

termin | 13–27 sierpnia
To już impreza z marką – artyści z Polski i świata,
niecodziennie składy i oryginalny repertuar.

JIMEK+ 13 sierpnia, godz. 20.30
scena plenerowa na Ołowiance
wstęp wolny / bilety do strefy golden circle
→ eventim.pl
KILAR+ 14 sierpnia, godz. 20.30
scena plenerowa na Ołowiance
wstęp wolny / bilety do strefy golden circle
→ eventim.pl
KRONOS QUARTET 27 sierpnia, godz. 20.00 | audytorium ECS
bilety: 40 zł, 50 zł → kasy biletowe ECS, bilety.ecs.gda.pl, eventim.pl/
kronos

BIBLIOTEKA

Zapraszamy nie tylko w deszczowe dni – książki o historii, ale też o designie, najnowsze publikacje i wydawnictwa drugiego obiegu z czasów
PRL, płyty winylowe i gry planszowe.
godziny otwarcia w wakacje | poniedziałek – piątek, godz. 11–16
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Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

