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Sierpień w ECS to czas wielkiego święta! W sierpniu 1980 roku w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina narodziła się Solidarność – pisana przez małe i wielkie
„s” – a my wierzymy, że wciąż biją z niej ożywcze energie. Wystawę stałą
ECS będzie można zwiedzić z uczestnikami i świadkami tamtych wydarzeń. Zapraszamy też na dzielnicowe finały akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ,
która zbliża do siebie ludzi i prowokuje do zmieniania świata na lepsze.
W ramach cyklu ETYKA SOLIDARNOŚCI wysłuchamy kard. Reinharda
Marxa, jednego z najbliższych doradców papieża Franciszka. Program festiwalu SOLIDARITY OF ARTS zadowoli nawet bardzo wybrednych. A dla
wszystkich z okazji rocznicy Sierpnia ’80 bilety za złotówkę na wystawę
stałą i do Wydziału Zabaw – 14 i 31 sierpnia.
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

PLANSZOGRANIE
termin | 2 sierpnia, czwartek, godz. 15–18

miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Gry planszowe gimnastykują szare komórki,
ogród zimowy daje ochłodę, wspólna zabawa –
odpoczynek. Zapraszamy na potyczki rozgrywane kostkami, kartami i żetonami.
organizatorzy | ECS, firma TREFL

SIERPNIOWY
BLASK

spacer kuratorski po wystawie stałej
termin | 5 sierpnia, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas),
szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 25 zł/os. (bilet normalny)
lub 20 zł/os. (bilet ulgowy) +
rezerwacja → ecs.gda.pl
Kamery dokumentalistów towarzyszyły Solidarności, w stanie wojennym zeszły do podziemia, by wrócić do stoczni w sierpniu 1988 roku.
Jak SIERPNIOWY BLASK przechowują do dziś w pamięci uczestnicy
i świadkowie wydarzeń – opowie Anna Maria Mydlarska, kierownik
Działu Dokumentacji Filmowej ECS.
Fot. Alojzy Bończa Tomaszewski / Archiwum autora

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ

Wspólnie świętujemy, poznajemy się i zaprzyjaźniamy, upiększamy
miejsca, w których żyjemy, odkurzamy historie dzielnic… – wraz
z lokalnymi aktywistami, organizacjami i stowarzyszeniami zapraszamy
na wydarzenia ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ.
szczegóły | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

PODWIECZOREK SĄSIEDZKI „WYBRZEŻE” | spotkanie

1.08 / Wrzeszcz / ul. Dmowskiego 4

TATOOOOO, RZUUĆ PŁYTĘ, CZYLI 3 × DM | piknik

4.08 / Dolne Miasto / ul. Reduta Wyskok 2

EKOWORECZKI | warsztaty
9.08 / Siedlce / ul. Zakopiańska 40
WRZESZCZ OCZAMI SENIORA | wernisaż wystawy

11.08 / Wrzeszcz / ul. Partyzantów 11A

PARAWAN ʹ80 | spotkanie
18.08 / Brzeźno / wejście na plażę nr 48
PORTRETY MAŁŻEŃSKIE | wernisaż

24.08 / Wrzeszcz / al. Grunwaldzka 5

WALKA TRWA | happening
25.08 / Główne Miasto / Długi Targ
ZAPROSZENIE NA KOLACJĘ | wernisaż + poczęstunek

31.08 / ECS / pl. Solidarności 1

Fot. Sylwester Ciszek

STRAJK! POCZĄTEK! | spacery po wystawie

termin | 12 sierpnia, niedziela, godz. 12–14
wstęp | wolny + REZERWACJA MIEJSC → ecs.gda.pl/strajk_stocznia

Drogami swoich wspomnień w ramach spacerów subiektywnych po
wystawie stałej poprowadzą: dziennikarka Barbara Szczepuła, która
przybliży postać Aliny Pienkowskiej, fotograf Leszek Biernacki i pisarz Paweł Huelle – uczestnicy studenckiego Sierpnia, oraz inż. Wojciech Kałędkiewicz, weteran protestów w 1968 i 1970 roku, uczestnik
strajku w Stoczni Gdańskiej.

Z ARCHIWUM ECS | minigaleria
termin | 12–31 sierpnia
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Pokażemy trzy rzeźby z Sierpnia ’80 autorstwa Ireneusza Kołodziejskiego (1934–2004), który 43 lata przepracował w stoczni jako traser.
Stoczniowiec z ramionami uniesionymi na znak zwycięstwa, który
wszechobecny jest na zdjęciach z czasów strajku, to jego dzieło.

ŚWIĘTO SALI BHP | piknik z historią

termin | 14 sierpnia, wtorek
miejsce | historyczna SALA BHP, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
wstęp | wolny

To był najważniejszy strajk w dziejach polskiej drogi do wolności.
14 sierpnia 1980 roku od stanowisk pracy odeszli robotnicy Stoczni
Gdańskiej im. Lenina – tak zaczyna się ta historia.
szczegóły | salabhp.pl / solidarnosc.org.pl
Fot. Zdzisław Andrzej Fic / Zbiory ECS

termin | 14, 23–26 sierpnia
szczegółowy program |
solidarityofarts.pl
5 SCEN, 15 WYDARZEŃ, 5 DNI – festiwal SOLIDARITY OF ARTS zawiązał kolektyw i opanowuje postoczniowe tereny Młodego Miasta.
ECS, Ulica Elektryków, Klub B90, 100cznia oraz Sala BHP łączą siły, aby
stworzyć wyjątkową metaprzestrzeń dla sztuki. Klasyka, postklasyka,
muzyka filmowa i klezmerska, funk, jazz, elektronika, projekty łączące
muzykę z filmem, słowem, wideo-artem i sztuką współczesną, taniec,
teatr i nocne Polaków rozmowy. Solidarność sztuk z suwerennością
w tle. UWAGA! Tylko jeden koncert biletowany!

KONCERTY

Wśród artystów: Emilie Levienaise-Farrouch + Resina / Dustin O’Halloran (biletowany), Clark, P.Unity + Michał Urbaniak, BluRum13, Naphta
And the Shamans, Dalekie, DJ Stingray oraz Orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (bezpłatne wejściówki) i Orkiestra Klezmerska Teatru
Sejneńskiego.

TANIEC

Gościem festiwalu będzie Afshin Ghaffarian, tancerz z Iranu. Zaprezentujemy
film, którego scenariusz oparto na jego niełatwej biografii. Zobaczymy
go w solowym spektaklu teatru tańca. Poprowadzi też towarzyszące
festiwalowi warsztaty tańca dla tancerzy i amatorów (rezerwacja miejsc).

TEATR

SOLIDARNOŚĆ. NOWY PROJEKT (reż. Paweł Wodziński) to spektakl
przywołujący aktualność alternatywnych wizji Polski, jakie w 1981 roku
zaproponowała pierwsza Solidarność, wsparta siłą 10 milionów ludzi
(bezpłatne wejściówki). Na finał: spektakl muzyczny SUWERE(I)NNOŚĆ
(bezpłatne wejściówki). Kanwą koncepcji koncertu stał się tekst Krzysztofa Czyżewskiego, autor podejmuje w nim temat suwerenności. Chcemy
widzieć w suwerenności gotowość do spotkania z drugim.

WYDARZENIA

Krzysztof Pomian, filozof, laureat Nagrody Prezydenta Gdańska NEPTUN,
wręczanej podczas festiwalu, zaprezentuje premierowe wydanie swoich
tekstów. Zapraszamy też na NIEDZIELĘ DLA RODZINY – m.in. wspólnie
przygotujemy obiad i twórczo spędzimy czas z edukatorkami, a podczas
otwartej próby zagra Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego.
Ulica Elektryków
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ETYKA SOLIDARNOŚCI

REFLEKSJA W ROCZNICĘ
PODPISANIA POROZUMIEŃ
SIERPNIOWYCH

termin | 30 sierpnia, czwartek, godz. 17
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + REZERWACJA MIEJSC → ecs.gda.pl
Wykład wygłosi kard. Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Niemiec, jeden z najbliższych doradców papieża Franciszka, zwolennik integracji europejskiej, autor książki „Kapitał. Mowa
w obronie człowieka” (2009).
Fot. Deutsche Bischofskonferenz / dbk.de

1 URODZINY

termin | 31 sierpnia
miejsce | ECS, Solidarność Codziennie (3 piętro)
wstęp | wolny
SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE to przestrzeń dla aktywistów na 3 piętrze budynku ECS. W pierwszym roku działalności 5 tys. osób wzięło
tam udział w 600 wydarzeniach. Zapraszamy do wspólnego świętowania 1 urodzin! W programie pod hasłem (NIE)DOCIERANIE m.in.:
warsztaty i dyskusje.
szczegóły | ecs.gda.pl/codziennie

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!
SIERPIEŃ ’80
PROMOCJA Z OKAZJI 38 ROCZNICY
ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STRAJKU
BILET: 1 ZŁ

WYSTAWA STAŁA i WYDZIAŁ ZABAW
14 i 31 sierpnia

BUDYNEK + TARAS WIDOKOWY
wstęp | wolny
7 dni w tygodniu | 10–20

wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
ecs.gda.pl
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wstęp | biletowany
7 dni w tygodniu | 10–18
w weekendy dzieci mogą pozostać pod opieką animatorów ECS

Archiw

WYDZIAŁ ZABAW
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wstęp | biletowany
poniedziałek – piątek | 10–19
sobota – niedziela | 10–20
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WYSTAWA STAŁA

