
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
finały | 14–31 sierpnia
miejsce | dzielnice Gdańska
wstęp | wolny

Dziś siłę solidarności przekuwamy na działania obywatelskie 
służące dobru wspólnemu. Akcja ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ to 

obywatelskie obchody Sierpnia ’80, świętujemy na: Biskupiej 
Górce i Piaskowni, Siedlcach, Długich Ogrodach, Stogach, Oruni 

i ul. Robotniczej (sąsiedzi stoczni).
W programie m.in.: festyny rodzinne, warsztaty dla dzieci, strefy 

wyrobów artystycznych i spacery z przewodnikami. Projekt trwa 
już od 5 lat. 

informacje | ecs.gda.pl

WYSTAWA STAŁA ECS
SIEDEM DNI W TYGODNIU | godz. 10–20

cen biletów i listy certyfikowanych przewodników szukaj na: 
ecs.gda.pl

DZIEŃ KULTURY 
NA JARMARKU
termin | 5 sierpnia, środa, godz. 11–19
miejsce | Targ Węglowy

Ofertę będą prezentować: Gdański Teatr Szekspirowski i Eu-
ropejskie Centrum Solidarności. Gwoździe programu to (godz. 
11–15): gra miejska MŁODZI GNIEWNI dla rodzin i graczy in-
dywidualnych oraz szekspirowskie inscenizacje teatralne. Przez 
cały dzień będzie działać strefa gier planszowych i punkt infor-
macyjny.
UWAGA! Graczy zabierzemy w podróż w czasie do początku lat 
80. śladem MŁODYCH GNIEWNYCH. Na zwycięzców czekają 
nagrody!

ŚWIĘTO SALI BHP
termin | 14 sierpnia, piątek, od godz. 13
miejsce | Sala BHP

Będą spacery po stoczni, makiety Stoczni Gdańskiej, gra miejska 
dla rodzin ZAPUŚĆ ŻURAWIA DO STOCZNI,  Grupa Rekonstruk-
cji Historycznej SOJUSZ, PLANSZOGRANIE, stoczniowe selfie 
i fotozabawa. Zapraszamy na projekcję kultowego filmu CZŁO-
WIEK Z ŻELAZA w reż. Andrzeja Wajdy (1981) oraz na spektakl 
artystyczny Ola Walickiego i Leszka Bzdyla pt. HISTORIE – IN-
TERWENCJE z udziałem Haliny Słojewskiej (400 wejściówek zo-
stanie rozdanych w dniu imprezy w barze Sali BHP).
informacje + rezerwacja miejsc na SPACERY PO STOCZNI
ecs.gda.pl (od 1 sierpnia)

SWING+ 
& GÓRECKI+
termin | 14–23 sierpnia
Z festiwalowego kalenda-
rza wybraliśmy imprezy, 
na które jest wstęp wolny. 
SWING+ to szósta odsłona 
renomowanego już forma-
tu +. Wystąpią m.in. laureaci 
Grammy – Patti Austin, Kurt 
Elling oraz Big Bandu WDR, 
okrętu flagowego drugiej co do 
wielkości po BBC rozgłośni ra-
diowo-telewizyjnej w Europie. 

Podczas koncertu GÓRECKI+ wystąpią: Leszek Możdżer, tercet 
akordeonowy Motion Trio, jazzowy kwartet skrzypcowy Atom 
String Quartet oraz Mariusz Patyra. Tego wieczoru po raz pierw-
szy w Gdańsku orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej wykona 
IV Symfonię Mikołaja Góreckiego. Zapraszamy też na gdańską 
premierę nagrodzonego na tegorocznym Festiwalu Filmowym 
w Berlinie filmu PERFORMER (reż. Maciej Sobieszczański, Łu-
kasz Ronduda). 

15/08 | SWING+ | scena plenerowa na Ołowiance
godz. 21 | wstęp wolny (bilety do strefy golden circle)
16/08 | GÓRECKI+ | scena plenerowa na Ołowiance
godz. 20 | wstęp wolny 
19/08 | Gdańska premiera filmu PERFORMER 
godz. 19 | ECS | wstęp wolny 

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 

Świętujemy w tym roku 35 rocznicę podpisania Porozumień Sierpnio-
wych. To bardzo ważne dla nas wspomnienie, bo to wówczas narodzi-
ła się SOLIDARNOŚĆ pisana przez małe i wielkie „s”, wspólnota nadziei 

i pragnienie wolności, którego żadne represje władz nie mogły już złamać. 
Przez cały miesiąc w ECS będziemy opowiadać o tamtych sierpniowych 
dniach i rozmawiać o dziedzictwie S/solidarności.
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TEATR STOCZNIA
termin | 23 sierpnia, niedziela, godz. 20
start | ul. Robotnicza, okolice ECS
wstęp | wolny

To jest autentyczna opowieść rodem z lat 80. o gdańskich 
wdowach, izolatorkach i robotnikach. Historie do UTWORU 
O STOCZNI I SĄSIADACH zebrała i spisała Rita Jankowska, re-
żyserka i dramatopisarka, która ma już na swoim koncie wiele re-
alizacji teatralnych zaangażowanych społecznie. W role aktorów 
wcielili się amatorzy. Spektakl odbędzie się na ulicach Robotni-
czej i Jaracza oraz w hali stoczniowej. O muzyczny klimat zadbają 
artyści grupy Remont Pomp, używając tub spawalniczych i młot-
ków. Teatr Stocznia to obywatelski projekt realizowany przez ECS 
w ramach akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. 

PROMOCJA KSIĄŻKI
POLKI. PODRÓŻ DO WNĘTRZA 
POLSKI
termin | 19 sierpnia, środa, godz. 18.30
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Autorem książki jest Gérard Guégan, francuski pisarz, scena-
rzysta i dziennikarz polityczny. Zainicjował wydawnictwa, które 

stanęły na czele francuskiej awangardy (1969–1979). Za na-
mową wydawców w sierpniu 1980 roku przystał na wyjazd do 

Polski. „(…) wykazałem się ostrożnością i skłamałem na temat 
mojej profesji, ukrywszy przed służbami polskiej ambasady, że 

wcześniej byłem dziennikarzem i że zdarzało mi się niekiedy być 
nim nadal, a także to, że czasami pisałem książki nieprawomyśl-

ne. Powstrzymałem się również od jakiejkolwiek aluzji do mojej 
politycznej przeszłości (komunistycznej, potem goszystowskiej 

i antystalinowskiej). I tak pod koniec sierpnia przyznano mi pra-
wo wjazdu do Polski jako właścicielowi drukarni poszukującemu 

intratnych kontraktów handlowych”. Ciąg dalszy w książce…

35 ROCZNICA PODPISANIA 
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

informacje | ecs.gda.pl + www.solidarnosc.org.pl

29 sierpnia, sobota
● FESTYN RODZINNY | SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ

Całodzienna impreza, organizowana przez Komisję Krajową NSZZ „So-
lidarność”, odbędzie się przed Salą BHP. Na dwóch scenach odbywać 
się będą koncerty. Dla dzieci przygotowaliśmy atrakcje również przed 
budynkiem ECS.

● KONCERT | MY NARÓD
Gwiazdą wieczoru będzie Chris de Burgh (wstęp wolny).

● WYSTAWA STAŁA ECS
Zapraszamy, z okazji jubileuszu bilet wstępu tylko 1 zł.

● ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO
Odsłonięcie tablic Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE), którym 
uhonorowana została historyczna Stocznia Gdańska: Sala BHP, Brama 

nr 2, plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 oraz 
ECS, które prowadzi szerokie działania edukacyjne i promujące dzie-
dzictwo Solidarności. W ten sposób corocznie oznaczane są miejsca 
szczególnie istotne dla historii i kultury europejskiej, związane z ideą 

zjednoczenia oraz wartościami demokratycznymi i humanistycznymi 
o ponadnarodowym znaczeniu. 

30 sierpnia, niedziela 
● 1 URODZINY BUDYNKU ECS
Po wystawie stałej tego dnia będą oprowadzać dawni opozycjoniści, 
a o architekturze budynku opowiedzą jego twórcy. W WYDZIALE ZA-
BAW przygotowano dla dzieci wiele atrakcji. Przed budynkiem ECS 
strefa chillout. Po południu – promocja książki Anny Machcewicz pt. 
BUNT. STRAJKI W TRÓJMIEŚCIE. SIERPIEŃ 1980, wydanej przez ECS. 
Tegoroczną ETYKĘ SOLIDARNOŚCI. REFLEKSJĘ W ROCZNICĘ POD-
PISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH wygłosi Michel Wieviorka, 
francuski socjolog. Wieczorem zapraszamy na toast cydrem, po czym 
ruszy ECS PO GODZINACH, w programie m.in. zwiedzanie wystawy 
stałej, kino na leżakach oraz koncert Owena Palletta z zespołem i „Re-
siny” Karoliny Rec (biletowany). Przez cały dzień będzie trwała zbiórka 
pamiątek. 

31 sierpnia, poniedziałek
● UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
Rozpoczną się mszą w kościele św. Brygidy (godz. 12), następnie będzie 
przemarsz na pl. Solidarności i ukwiecenie Bramy nr 2, po czym roz-
poczną się uroczystości w Sali BHP.

● WYSTAWA STAŁA ECS
Zapraszamy, z okazji jubileuszu bilet wstępu tylko 1 zł.

Fot. Piotr Monasterski


