
KULTURALNY KLUB OBCOKRAJOWCA
termin | 11, 25 października, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Podczas spotkań imigranci poznają twórczość polskich pisarzy współcze-
snych, rozmawiają o filmie, muzyce oraz ofercie kulturalnej Gdańska. W tym 
miesiącu tematami spotkań są kabaret literacki oraz twórczość Edwarda Sta-
chury.

WYSTAWA STAŁA ECS | 7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–18 
ceny biletów i lista certyfikowanych przewodników: ecs.gda.pl

TARAS WIDOKOWY | 7 DNI W TYGODNIU | GODZ. 10–18
wstęp wolny, a widoki bezcenne | poziom 6 (windy panoramiczne)

SPACER 
KURATORSKI 
PO WYSTAWIE 
STAŁEJ | dla dorosłych

termin | 2 października, 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)

W tym miesiącu opowieść o Solidarności widzianej z oddali. Jak wyda-
rzenia w Polsce relacjonowano za granicą i jak obcokrajowcy w Polsce 
opowiadali swoim rodakom o pokojowym ruchu, który z czasem dał na-
dzieję całej Europie Wschodniej. W roli przewodnika: Kacper Dziekan, 
europeista z Wydziału Kultury Obywatelskiej ECS.

W ECS przestawiliśmy już zegarki na czas zimowy – od 1 października zaprasza-
my w godz. 10–18. W tym miesiącu wszyscy jesteśmy w kinie – to miesiąc ALL 
ABOUT FREEDOM FESTIVAL, będziemy szukać odpowiedzi na ważne pytania. 

Najmłodsi podczas warsztatów animacji poklatkowej wezmą ZOOM NA WOL-
NOŚĆ, a w SOLID(AR)NEJ FERAJNIE przekonają się, że razem raźniej. Nowych 
gdańszczan zachęcamy do udziału w KULTURALNYM KLUBIE OBCOKRAJOW-
CA i PRAKTYKACH OBYWATELSKICH. Ze wszystkimi ciekawskimi będziemy też 
zgłębiać tajemnice wystawy stałej na SPACERZE KURATORSKIM, a pasjonatom 
polecamy odwiedziny w BIBLIOTECE, ARCHIWUM i MEDIATECE. Z albumem 
GOŚĆ. ARCYBISKUP TADEUSZ GOCŁOWSKI odwiedzimy zaś Wejherowo i Sta-
rogard Gdański. 
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GOŚĆ
Arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski
Przez niemal pół wieku żył i pracował na 
Pomorzu, ECS przygotowało album pt. 
GOŚĆ. ARCYBISKUP TADEUSZ GOCŁO-
WSKI. 180 stron, zdjęcia fotoreporterów 
i z domowych archiwów, najcenniejsze 
wspomnienia, wdzięczności i zadry – do 
wzruszeń, śmiechu i zadumań.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA 
PROMOCYJNE | ecs.gda.pl/arcybiskup

 album kosztuje 59 zł / na co dzień dostępny jest w MUSEUM STORE w ECS, 
na promocjach zakup jest możliwy tylko za gotówkę

Fot. Michał Szlaga

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / „Dziennik Bałtycki”

WEJHEROWO
9 października, godz. 17
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
ul. Zamkowa 2a

STAROGARD GDAŃSKI
29 października, godz. 17
Kino Sokół 
al. Jana Pawła II 2 

DZIEŃ KREATYWNEJ PEDAGOGIKI
termin | 4 października, wtorek, godz. 12
miejsce | ECS, ogród zimowy, audytorium i sale warsztatowe
wstęp | → REZERWACJA MIEJSC / e-mail: edukacja@ecs.gda.pl 

Niedługo przed Dniem Nauczyciela zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych edukacją i kreatywnymi metodami nauczania. Edukatorki z ECS 
przeprowadzą pokazowe warsztaty na wystawie stałej i w Wydziale Za-

baw.

PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 6 października, 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 dłu-
ga, m.in.: Ego, Kolejka i Mistakos. Pamiętajcie – gry planszowe rozwija-
ją wyobraźnię, uczą zasad współzawodnictwa i są wspaniałym sposo-

bem na spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną. 

SOLID(AR)NA FERAJNA | dla rodzin
termin | 9 października, niedziela, godz. 11 
miejsce | ECS, sale warsztatowe
wstęp | → REZERWACJA MIEJSC / e-mail: edukacja@ecs.gda.pl 

+ 20 zł / rodzina
Czy zapuszczaliście już żurawia do stoczni i znacie historie z naszej wy-

stawy stałej? – zapraszamy rodziców/opiekunów i ich ciekawe świata 
dzieci w wieku 6–11 lat na zajęcia międzypokoleniowe w ECS. Razem 
będziemy poznawać siłę rodzinnej współpracy i aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA

KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



ZOOM NA WOLNOŚĆ
dla najmłodszych
termin | 14–16 października
miejsce | ECS, sale warsztatowe
wstęp | wolny 
REZERWACJA MIEJSC / e-mail: aaff@solidarity.org.pl

Zapraszamy dzieci w wieku 8–16 lat, które nauczymy robienia filmów 
metodą animacji poklatkowej. Premiera warsztatowej produkcji nastąpi 
22 października, podczas gali zamknięcia ALL ABOUT FREEDOM FE-
STIVAL.

termin | 14–22 października
miejsce | ECS, audytorium 

i sala wystaw czasowych
bilety | kasy ECS / bilety.ecs.gda.pl 

od 1 października

Najważniejsze wydarzenie filmowo-artystyczne w Gdańsku odbędzie 
się już po raz 10! Projekcje kinowe przeplatamy dyskusjami o proble-

mach współczesności. Na ekranie m.in. EGZAMIN – w reż. Cristiana 
Mungiu, laureata Złotej Palmy 2016 w Cannes za reżyserię, INTERSHIP 
IN CANADA – czyli najnowszy film Philippe’a Falardeau, nagrodzonego 
przez publiczność AAFF trzy lata temu, czy MR GAGA – porywający jak 

do tańca dokument o choreografie Ohadzie Naharinie.

BIBLIOTEKA 
Zapraszamy nie tylko w dżdżyste dni – książki o historii, ale też o designie, 
najnowsze publikacje i wydawnictwa drugiego obiegu z czasów PRL, płyty wi-
nylowe i gry planszowe.
godziny otwarcia | poniedziałek – piątek, godz. 11–18

CZYTELNIA ARCHIWUM / MEDIATEKA
Interesujesz się historią najnowszą? U nas poznasz jej świadectwa: dokumen-
ty, druki, plakaty, fotografie, filmy, nagrania… Powiedz nam, co Cię szczególnie 
interesuje i umów się na wizytę, e-mail: archiwum@ecs.gda.pl / mediateka@
ecs.gda.pl

PROGRAM PRAKTYKI 
OBYWATELSKIEJ DLA 
IMIGRANTEK I IMIGRANTÓW
termin | 15 i 29 października, godz. 11–16
miejsce | ECS, sale warsztatowe
wstęp | wolny → REZERWACJA MIEJSC 
e-mail: centrum@cwii.org.pl / tel.: 512 949 109

Nowych mieszkańców Gdańska, przybyłych 
ze wszystkich zakątków świata, zapraszamy na 
praktyczne zajęcia codzienności w Polsce – 
warsztaty, spotkania, wizyty studyjne, mentoring itp.

NELSON MANDELA. 
MAN OF THE PEOPLE
wystawa fotografii
termin | do 30 listopada, w godz. 10–18 
miejsce | Galeria Trap (parter)
wstęp | wolny

Autorem niemal stu zdjęć jest dr Peter Magubane, osobisty fotograf 
i przyjaciel Nelsona Mandeli – pierwszego czarnoskórego prezydenta 
RPA, zdobywcy Pokojowej Nagrody Nobla, który przeprowadził swój 

kraj od segregacji rasowej do wolności. Przejmująca i wzruszająca eks-
pozycja, która gościła już m.in. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

13 MAGGIO 81. 
ZAMACH NA PAPIEŻA
instalacja multimedialna
termin | do 4 grudnia 2016, w godz. 10–18
miejsce | Galeria Mesa (parter)
wstęp | wolny
Wystawa przywołuje zamach na Jana Pawła II, do jakiego 
doszło 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

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      
      /solidaritycentre
      /europeansolidaritycentre
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DZIEWCZYNY Z SOLIDARNOŚCI | 
spotkanie autorskie
termin | 12 października, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Powieść Anny Herbich „Dziewczyny Solidarności” to dopełnienie 
dziewczyńskiej trylogii – wcześniej ukazały się tomy o bohaterkach 

w czasie carskich zsyłek i Powstania Warszawskiego. Historie prawdzi-
wych osób zostały połączone w fabularną opowieść o wkładzie pol-
skich kobiet w sukces pokojowej rewolucji Solidarności.70. ubiegłego 
wieku.

KUBA. 
SYNDROM WYSPY 
spotkanie autorskie
termin | 26 października, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Że jest „jak wulkan gorąca” i że w czasach PRL stam-
tąd przypływały statkami cytrusy – wie każdy w śred-
nim wieku. A jak tak naprawdę wygląda życie na Ku-
bie? Opowie autor książki, dyplomata i dziennikarz 
Krzysztof Jacek Hinz, który na Kubie zamieszkał po 
raz pierwszy jako student w latach 70. ubiegłego 
wieku.

Fot. Leonard Szmaglik / Archiwum ECS


