
PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 3 sierpnia, czwartek, godz. 15–18
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Kostki i karty, plansze i pionki, krzesła „Mistakos” i żetony „Ego” – wzywają! 
Dołączcie do nas.

SPACER 
KURATORSKI 
termin | 6 sierpnia, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis 
kas), szukajcie dużego długopisu Lecha 
Wałęsy
wstęp | REZERWACJA + bilet: 25 zł/os. 
(normalny) lub 20 zł/os. (ulgowy)

O tym, że dzisiejsi wolontariusze są 
jak strajkujący stoczniowcy, o po-
dobnych do Solidarności ruchach na 
całym świecie oraz o zaginionym 22 
postulacie z sierpnia 1980 opowiemy 
podczas spaceru kuratorskiego pod 
hasłem SOLIDARNOŚĆ A SPOŁE-
CZEŃSTWO OBYWATELSKIE W POL-
SCE I NA ŚWIECIE. Po wystawie stałej 
oprowadzi Anna Fedas, zawołana euro-
peistka i aktywistka, na co dzień pracu-
jąca w Dziale Projektów Obywatelskich 
ECS. 

W sierpniu mamy dwa hity – festiwal SOLIDARITY OF ARTS pełen kon-
certów, projekcji filmowych i spotkań z artystami, warsztatów i instalacji 
artystycznych oraz finały dzielnicowej akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, kiedy 
organizując otwarte pikniki, warsztaty, wernisaże… szukamy sąsiedzkiej 
solidarności, tak żywej jak ta w Sierpniu ’80. Pamiętając o tych, którzy lubią 

czytać – uwalniamy kolejne bezpłatne lektury WYDAWNICTWA ECS i za-
praszamy do biblioteki ECS. Twórczo odpoczywamy na PLANSZOGRANIU
lub SPACERZE KURATORSKIM. A że sukces wielkiego strajku w Sierpniu ’80 
przypieczętowano podpisaniem między protestującymi i rządem Porozu-
mienia Gdańskiego – szczególnie zapraszamy na wystawę stałą, gdzie 
opowiadamy tę historię. 
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termin | 13–30 sierpnia 
centrum festiwalowe | ECS
szczegółowy program | solidarityofarts.pl
Pokój jest hasłem przewodnim dziewiątej 
już edycji festiwalu. W programie muzyka, 
film, instalacje artystyczne i wiele innych 
atrakcji. Większość wydarzeń – wstęp wolny.

MUZYKA
termin | 14, 25–27, 30 sierpnia
Jóhann Jóhannsson, Jacaszek/Wesołowski, Echo Collective plays 

Amnesiac (Radiohead), Forest Swords, Penguin Cafe, Kaitlyn Aure-
lia Smith i inni, a także dwa koncerty muzyki klasycznej. MUZYKĘ DLA POKOJU 

zagra Orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Pawła Przytoc-
kiego, skrzypce – Janusz Wawrowski. A operę FIDELIO usłyszymy w wykonaniu 

70 instrumentalistów, 60 dorosłych chórzystów i chóru dziecięcego, 7 solistów 
z całego świata. Zagra Expat Philharmonic Orchestra – orkiestra migrantów 
i uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami – pod batutą Juliena Salemkoura. 

FILM
termin | 18 sierpnia + 21–22 sierpnia
Przegląd filmowy pod hasłem (NIE)POKÓJ. MORALNY to 12 filmów (dokumenty 

i fabuły) oraz 5 spotkań z twórcami i teoretykami kina. Uroczystym dniem prze-
glądu będzie ceremonia wręczenia Nagród Prezydenta Gdańska NEPTUN, wśród 

laureatów: Danuta Stenka, Krzysztof Czyżewski i Krzysztof Zanussi, a improwiza-
cje muzyczne – Mikołaj Trzaska.

INSTALACJE ARTYSTYCZNE
PAPER HEROES | INSTALACJA POKÓJ
ROBERT SOCHACKI | PROJEKCJA WIELKOFORMATOWA 
KAMILA CHOMICZ | FOTO&VIDEO POKOJE 
LUCYNA KOLENDO | INSTALACJA ARTYSTYCZNA
PAPIER | WYSTAWA

STRAJK! POCZĄTEK!
termin | 13 sierpnia 
wstęp | REZERWACJA MIEJSC � ecs.gda.pl/strajk_stocznia
Spacer po Stoczni Gdańskiej śladami strajku z sierpnia 1980 poprowadzi 
Bogdan Borusewicz, jeden z organizatorów protestu. A przewodnikami spacerów 
subiektywnych po wystawie stałej ECS będą uczestnicy historycznych wydarzeń: 
Zbigniew Janas, Bożena Rybicka-Grzywaczewska, Wojciech Milewski.

WARSZTATY DLA RODZIN
termin | 26 sierpnia, sobota, godz. 12–16
wstęp | wolny 
Spotykamy się pod hasłem PAPIER. ERA SPRZED KOMPUTERA. Zapraszamy 
starszaków na warsztaty czerpania papieru, a najmłodszych nauczymy 
sztuki origami. 

WARSZTATY 
MAJSTERKOWANIA
termin | 13 sierpnia, niedziela, godz. 10–16
wstęp | wolny + zapisy � m.fryze@ecs.gda.pl
Podczas warsztatów HAMAK OD RĘKI wspólnie przygotujemy meble do strefy 
chillout na czas festiwalu Solidarity of Arts.

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA

KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



LESZEK SOBOCKI
ZNAKI PROSTE | wystawa
termin | do 10 września
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
wstęp | wolny

Prezentowane na wystawie prace to artystyczny 
komentarz do rzeczywistości Polski lat 60., 70. i 80. 
Gorąco polecamy, nie tylko dlatego, że można tam 
znaleźć wiele aktualnych odniesień!

BURSZTYN BAŁTYCKI. 
TRADYCJA I INNOWACJA
wystawa
termin | do 12 września
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | bilety: 12 zł normalny / 8 zł ulgowy  
30 zł rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci)

Bursztyn – znany od wieków 
jako surowiec jubilerski – służy 
również twórcom obrazów, rzeźb 
i mebli. Wystawa w ECS obejmuje 
zarówno tradycyjną, jak i nowatorską 
twórczość opartą na bursztynie.

wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00   |   ecs@ecs.gda.pl

ecs.gda.pl   |    /ecsgdansk

 /ecsgdansk   |    /ecsgdapl 
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INAUGURACJA INKUBATORA 
SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE

termin | 26 sierpnia, sobota, godz. 9–17
wstęp | wolny + zapisy � b.rief@ecs.gda.pl

Nowa przestrzeń społeczna na III piętrze budynku ECS. Chcemy ją oddać we 
władanie społecznikom właśnie podczas festiwalu Solidarity of Arts dedykowane-
go idei pokoju.

ETYKA SOLIDARNOŚCI
termin | 30 sierpnia, środa, godz. 18
wstęp | wolny
Wykład wygłosi prof. Michael J. Sandel – amerykański filozof polityki, autor 

„Sprawiedliwości” i „Czego nie można kupić za pieniądze”, którego pisma prze-
tłumaczono na 27 języków, a wykłady obejrzały online już dziesiątki milionów ludzi 
na całym świecie.

STREFA CHILLOUT
termin | 25–27 sierpnia, piątek – niedziela, godz. 10.00–0.00
wstęp | wolny

Odwiedźcie STREFĘ CHILLOUT, będą czekać – leżaki i food trucki oraz dobra muzyka 
w pakiecie (25–26/08). 

SOLIDARITYOFARTS.PL             /SOL IDARITYOFARTS

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
wstęp | wolny
szczegółowy program | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

Zapraszamy na kulminację tegorocznej edycji ZROZUMIEĆ 
SIERPIEŃ, obywatelskich obchodów Sierpnia ’80 w dzielnicach 

Gdańska. 

DOLNE MIASTO → 5 sierpnia, sobota

NOWY PORT → 15 sierpnia, wtorek

STOGI → 18 sierpnia, piątek

WRZESZCZ → 18 sierpnia, piątek

STRASZYN → 18 sierpnia, piątek

ANIOŁKI → 20 sierpnia, niedziela

SIEDLCE → 20 sierpnia, niedziela

BISKUPIA GÓRKA → 26 sierpnia, sobota

WRZESZCZ → 30 sierpnia, środa 

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA! 
WYSTAWA STAŁA
7 dni w tygodniu | godz. 10–20 | Mamy audioprzewodniki dla dzieci!
UWAGA! 13 i 31 sierpnia wstęp: 1 zł!
WYDZIAŁ ZABAW
7 dni w tygodniu
Poznajcie naszą ofertę dla najmłodszych → ecs.gda.pl/Wydzial_Zabaw
UWAGA! 26 sierpnia wstęp: 1 zł!

BIBLIOTEKA ECS
poniedziałek – piątek | godz. 11–16
TARAS WIDOKOWY
Tylko 30 metrów w górę, a widok jak z dachu świata!  

 WYDAWNICTWO ECS
termin | od 14 sierpnia
Do listy lektur na wakacje dokładamy „Bunt” Anny Machce-
wicz oraz „Krótką historię Solidarności” Jana Skórzyńskiego. 
Z okazji rocznicy rozpoczęcia strajku w 1980 roku – oba ty-
tuły w wersji elektronicznej na urządzenia multimedialne 
są do pobrania bezpłatnie → ecs.gda.pl/Wydawnictwo
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