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ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
KULTURA
MEDIATEKA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
WYDAWNICTWA

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

DZIĘKUJEMY!

Jesteśmy poruszeni wsparciem i wyrazami solidarności, jakie napłynęły
do nas z całego świata. To wielki kredyt zaufania, ale i zobowiązanie.
Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, to dla nas bardzo ważne.

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!
BUDYNEK

7 dni w tygodniu | 10–18

WYSTAWA STAŁA

poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynna

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

3.03 / 12.00

BOHATERKI OPOZYCJI | spacer kuratorski

O kobietach w PRL opowie Agnieszka Piórkowska, kierownik Działu
Projektów Edukacyjnych. Przypomnimy historię Anny Walentynowicz,
Joanny Gwiazdy, Aliny Pienkowskiej. Bohaterkami spaceru będą też
Gaja Kuroń, Danuta Wałęsa, Helena Łuczywo i Zofia Romaszewska.
wstęp | bilet normalny: 25 zł lub bilet ulgowy: 20 zł + rezerwacja miejsc
→ ecs.gda.pl
WYSTAWA STAŁA

6 i 20.03 / 13.00

ZZA KAMERY

W kameralnej sali filmowej pokażemy archiwalne materiały wideo,
m.in. dotyczące obrad Okrągłego Stołu i wyborów 1989 roku.
wstęp | wolny
MEDIATEKA (1 PIĘTRO)
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

7.03 / 13.00–18.00

PLANSZOGRANIE W ECS

Czy wiecie, że pierwsza planszówka, królewska gra z Ur, powstała pięć
tysięcy lat temu w Mezopotamii? Lubiących rywalizację i dobrą zabawę zapraszamy do ECS w pierwszy czwartek miesiąca, gramy m.in.
w Ego Family, Bananagrams, Colour Brain…
wstęp | wolny
OGRÓD ZIMOWY

10.03 / rekrutacja

CZEŚĆ! PROGRAM DLA NOWYCH
MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW

Zaproście do ECS swoich sąsiadów, którzy Gdańsk wybrali na swój
nowy dom. Podczas warsztatów imigrantki i imigranci poznają polską kulturę i historię, organizacje i instytucje działające społecznie
i obywatelsko, uczą się języka polskiego.
szczegóły | ecs.gda.pl/czesc

11 i 25.03 / 13.00

ARCHIWUM OD KUCHNI

Plakaty, dokumenty, fotografie, na których uwieczniono najważniejsze momenty historii – o eksponatach na co dzień niedostępnych dla
zwiedzających opowiedzą archiwiści ECS.
wstęp | wolny
CZYTELNIA ARCHIWUM (2 PIĘTRO)
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

12.03 / 10.00

STOCZNIA MALUCHA:
WODA OCZYSZCZACZA

Zapraszamy na warsztaty rodziny z dziećmi
w wieku 1,5–3 lat. Będzie zabawa! Oczyszczacz
używa wody do czyszczenia statków. My użyjemy wody do innych celów, stworzymy magiczną
substancję, która pozwoli nam na zrobienie dużych i małych baniek mydlanych.
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: 9 zł/os.
WYDZIAŁ ZABAW

17.03 / 15.00

LET’S ROCK. MUZYKA PRL

Lech Janerka, wokalista, basista, autor tekstów, jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki niezależnej – oprowadzi po wystawie
stałej ECS, opowie o swoich projektach muzycznych, odpowie na pytania zwiedzających!
wstęp | wolny + rezerwacja → ecs.gda.pl/letsrock
WYSTAWA STAŁA
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

24.03 / 11.00

SOLID(AR)NA FERAJNA:
KOTWICA SPOKOJU

Zapraszamy na warsztaty rodziny z dziećmi w wieku 6–11 lat. Co to jest
symbol, do czego służy, czy w stoczni symbolem miała szansę stać się
tylko kotwica? – pytań jest wiele. A z okazji pierwszych dni wiosny zasadzimy kwiaty w ozdobionych przez nas samych doniczkach, które potem
zabierzecie do domu.
wstęp | rodzina: 20 zł
SALA WARSZTATOWA (3 PIĘTRO), WYSTAWA STAŁA

27.03 / 18.00

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
NON-FICTION

Inspiracją do rozmowy o pamięci historycznej będzie „Topografia pamięci” autorstwa Martina Pollacka (Wydawnictwo Czarne). Możesz
dołączyć do klubu, informacje: ecs.gda.pl/Biblioteka.
wstęp | dla klubowiczów
BIBLIOTEKA (1 PIĘTRO)
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

28.03 / 17.30

PODWIECZOREK
SPOŁECZNY

Działasz społecznie? Zsieciuj się! W przestrzeni
SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE regularnie spotykają się
trójmiejscy społecznicy.
wstęp | wolny
SALE 3.35, 3.36 (3 PIĘTRO)

30.03 / 10.00

WSPÓLNOTEKA:
WRÓBLOWA WYLICZANKA

Podczas warsztatów dla rodzin z dziećmi w wieku 3–5 lat
zabawimy się w tropicieli i obserwatorów. Poszukamy ptasich śladów. Policzymy wróbelki i sprawdzimy, gdzie lubią się
spotykać.
wstęp | 9 zł/opiekun + nie więcej niż dwoje dzieci, każde kolejne dziecko 9 zł
WYDZIAŁ ZABAW

29–31.03

ECS NA GDAŃSKICH TARGACH KSIĄŻKI

Zapraszamy na stoisko z publikacjami wydawnictwa ECS. Do nabycia
m.in. „Historia Stoczni Gdańskiej”, „Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980”, „Przesilenie, Solidarność i kryzys zaufania”, „Przewodnik po
Stoczni Gdańskiej” oraz publikacje dotyczące wystawy stałej ECS: przewodnik, katalog i antologia. Informacje: gdanskietargiksiazki.pl.
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA

30.03 / 12.00

PRZEWODNIK PO STOCZNI GDAŃSKIEJ

Gratka dla wielbicieli historii i stoczniowej architektury. Zapraszamy na
premierę wyjątkowego opracowania – STOCZNIA GDAŃSKA. MIEJSCA,
LUDZIE, HISTORIA. Książka zawiera m.in. opisy miejsc istniejących i tych,
które można znaleźć już tylko w historycznych relacjach, zapis zdarzeń
i osób oraz niepublikowane dotąd materiały ikonograficzne. O publikacji,
podczas Gdańskich Targów Książki, opowiedzą Andrzej Trzeciak, autor przewodnika, oraz Basil Kerski, dyrektor ECS. Takiej książki jeszcze nie było!
cena | 39,90 zł
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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